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Poštnina plačana pri pošti 3220 Štore
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Odbor za izdajo časopisa si
pridržuje pravico do sprememb
in krajšanja prispevkov, če je
le-to potrebno.
Prispevke s fotografijami
pošljite na elektronski
naslov: obcina@store.si,
katarina.macek@store.si .
Zaradi predvidenega
izida naslednje številke v
decembru 2022 pričakujemo
vaše prispevke do
15. novembra 2022.
Odgovorna urednica:
Ivanka Tofant
Prispevke lektorirala:
Mojca Rožman
Uredniški odbor:
Rosvita Jager
Mojca Rožman
Cvetka Šuster
Ivanka Tofant
Dušan Volavšek
Foto naslovnice:
Katarina Maček
Foto zadnja stran:
arhiv PGD Štore
Prispevke zbrala:
Katarina Maček
Priprava za tisk:
Grafika Gracer, d.o.o.
Lava 7b, Celje

Štorski občan izhaja v nakladi
1750 izvodov. Poštnina plačana pri
pošti Štore. Na osnovi Zakona o
davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS št. 89/98, 17/00, 19/00,
27/00, 66/00) se za glasilo plačuje
22 % davek na dodano vrednost.
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Aktualno
Zgodilo se je
O delu društev
Znan obraz
Zanimivosti
Živimo zdravo
Dogajanje v Domu Lipa
Duhovne strani
Srebrne niti
Utrinki iz osnovne šole in vrtca
Koledar dogodkov
OBČINA ŠTORE
Udarniška ulica 3, 3220 ŠTORE
E: obcina@store.si
T: 03/780 38 40
www.store.si
Uradne ure in uradne ure po telefonu:
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
četrtek: odprta samo sprejemna pisarna
petek: od 9.00 do 13.00
Uradne ure župana Mirana Jurkoška:
ponedeljek-četrtek: od 7.30 do 9.00
sreda: od 15.00 do 17.00
KRAJEVNA SKUPNOST SVETINA
Svetina 6, 3220 ŠTORE
T: 03/780 38 40
Uradne ure krajevne skupnosti Svetina:
po predhodnem dogovoru na T: 031 426 869 (Marko Preložnik)
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Praznovanje krajevnega praznika in
zaključek 16. pohoda po Anzekovih
poteh
pred navzoče. V mirni hribovski vasici se je zaslišal boben, zazveneli so klarineti, trobente in ostala glasbila zbranih godb na pihala,
ki so v hipu s svojo ubranostjo in energijo navdušile poslušalce.
Povezovalka kulturnega programa, Katarina Maček, je pozdravila
vse navzoče in jih spomnila na dogodek pred 148. leti, ko je na
Svetino prišel Janez Rupnik in začel kot prvi učitelj poučevati otroke na domači šoli, s čimer jim je omogočil poti do novega znanja
in jim odprl možnosti za boljše življenje. Krajani smo si ta dan učiteljevega prihoda, 29. avgust, izbrali za svoj krajevni praznik, ki ga
tradicionalno praznujemo vsako prvo soboto v septembru.
Navzoče je nagovorila članica sveta Krajevne skupnosti Svetina,
gospa Zlatica Videc, ki je pozdravila vse navzoče in izpostavila velike in manjše pridobitve ter izboljšave, ki bodo pozitivno vplivale
na razvoj krajevne skupnosti in življenja njenih prebivalcev, kot so
izboljšave v prometni varnosti, popravila na zgradbah, posluh ob-

Toplo septembrsko sonce je pozdravilo krajane, utrujene pohodnike in godbenike, ki so se prvo septembrsko soboto zbrali na Svetini. Prijetno razpoloženje je vladalo med obiskovalci, ki so prišli na
združeno prireditev ob praznovanju praznika Krajevne skupnosti
Svetina in zaključku 16. tradicionalnega pohoda po Anzekovih poteh.
V zavetju starodavnega Marijinega svetišča so se lahko vsi, ki so to
želeli, udeležili maše za žive in pokojne godbenike, ki jo je že tradicionalno daroval upokojeni škof, gospod dr. Stanislav Lipovšek. Po
zaključeni maši so se na terasi ob cerkvi zbrali pohodniki in krajani,
godbeniki pa so se - vsak s svojim inštrumentom v rokah - postrojili
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dek v krajevni skupnosti ter občini in obljubil, da se bodo vsi na
občini še naprej trudili za razvoj in razcvet Krajevne skupnosti
Svetina. Obiskovalce je pozdravil tudi podžupan laške občine,
v imenu pohodnikov pa je navzoče nagovoril predsednik Etno
odbora Jureta Krašovca - Možnar, ki vodi organizacijo pohoda.
Vrhovski Anzek, po katerem je poimenovan pohod, žlahtni ljudčine pri potrebah posameznikov in društev ter izgradnja nove
telovadnice v Štorah, ki jo bodo s pridom uporabljali tudi otroci in
krajani naše krajevne skupnosti. Poudarila je, kako pomembno
je medsebojno sodelovanje vseh krajanov ter se zahvalila vsem,
ki so pripomogli k organizaciji slavja. Župan občine Štore, gospod Miran Jurkošek, je v svojem govoru izrazil svoje občudovanje nad lepo hribovsko vasico, opozoril na izboljšave in napre-
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ski godec iz Svetine, je svojo ljubezen in strast do glasbe nesebično predajal vsem, ki so mu prisluhnili, in jo širil med številnimi
godbami. Obiskovalci prireditve so imeli možnost uživati v melodijah mladega glasbenika, našega krajana Matica Mlakarja, ki
je s svojo spretnostjo na harmoniko očaral zbrano občinstvo.
Poslušalci smo z veseljem prisluhnili skupini pevcev iz Kanjuc, ki
prepevajo ljudske viže, in združenim godbenikom, ki so ubrano
zaigrali več veselih melodij.
Uradni del prireditve ob prazniku Krajevne skupnosti Svetine in
zaključku 16. pohoda »Po Anzekovih poteh« se je zaključil s povabilom na okusen golaž in domači kruh, ki so ga skrbno pripravile gospodinje. Obiskovalci in krajani smo v prijetnem druženju
sklenili praznovanje.
Tonja Preložnik
Foto: Katarina Maček
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Občina Štore na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08
- ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl.
US, 27/17, 59/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21 in 153/21), 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 - ZUE, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) in javnega razpisa
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega marca 2022 v glasilu Štorski občan, št. 1/2022, objavlja

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM
Na prednostno listo prosilcev, katerih gospodinjstva so v skladu z 9. členom Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena plačila lastne udeležbe in varščine,
to je na LISTO A, so se uvrstili:
Zap.
št.
1.

Ime in priimek vlagatelja/vlagateljice

Število točk

Dalibor PIŽIR

350

2.

Vesna BOROVŠAK

340

3.

Marija ITATI GRBEC

330

4.

Katja POPOVIČ

310

5.

Damjana MECILOVŠEK

300

6.

Milan KOLAR

280

7.

Petra KRAMBERGER

280

8.

Petra LIPAR

280

9.

Miha SKOK

260

10.

Matej VRZEL

260

11.

Zlatka RIHTAR

250

12.

Vladimira Hijacinta ŠPOLJAR

240

13.

Špela POLOVŠAK

240

14.

Simona KOROŠEC

240

15.

Damjanca TRATNIK

200

16.

Pavla SOREC

190

17.

Dejan PEGANC

190

18.

Robert GORŠEG

190

Upravičencem, ki so glede na doseženo višino točk pridobili pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, bo
neprofitno stanovanje dodeljeno na podlagi dokončnega seznama upravičencev, stanovanja pa se bodo dodeljevala po
vrstnem redu uvrščenih na prednostno listo z upoštevanjem površinskih normativov glede na število članov gospodinjstva
prosilca, skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
V primerih, ko sta prosilca dosegla enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer in po točkovanju
prednostnih kategorij ter dodatnega kriterija, ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilec, ki ima dlje časa
prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Štore.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, ali udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se
lahko postopek obnovi in se prosilca črta s seznama upravičencev.
Številka: 352-0006/2022-45						
Datum: 15. 9. 2022							
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Športna dvorana Štore
Športna dvorana dobiva svojo končno podobo. Gradbena dela so namreč v zaključni fazi, potrebno je izvesti še
zaključne sloje in montirati opremo.
Nad športno dvorano je bil ob obisku v Štorah navdušen
tudi naš košarkarski reprezentant Zoran Dragić. Otroci
osnovne šole jo bodo z navdušenjem lahko koristili že v
prihajajočih jesenskih mesecih. Pred nami je načrtovanje
slavnostnega odprtja dvorane. Po tem dogodku bo športna dvorana predana svojemu namenu. Omogočeno bo
izvajanje športne vzgoje v Osnovni šoli Štore, hkrati pa bo
objekt služil tudi za izvajanje rekreacijskih in prostočasnih
dejavnosti izven delovnega časa šole ter za organiziranje
kulturnih in ostalih prireditev.
Benja Hrvatič

Rekonstrukcija regionalne
ceste R3–744/2346 Štore
–Svetina–Laško
Izvajalec del na odseku Mercator Lipa–Toplica je podjetje Pomgrad d.d. iz Murske Sobote. Potem ko je izvajalec podpisal gradbeno pogodbo z Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Štore, je pričel s pripravljalnimi deli. Pogodbeni rok
izvedbe skoraj 3,4 mio EUR vrednega projekta je eno leto. V času izvedbe del na tem odseku bo veljal nekoliko spremenjen prometni režim, o katerem bodo uporabniki ceste pravočasno obveščeni.
Benja Hrvatič
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Kolesarska povezava
Celje–Štore–Šentjur
Naložba izgradnje kolesarske povezave poteka, kot je načrtovano po terminskem planu. Izvajalec del je podjetje
VOC Celje Vzdrževanje in obnova cest d.o.o. Kar polovica
povezave med Celjem in Šentjurjem poteka po terenu naše
občine. Ta je tudi nekoliko bolj zahteven za gradnjo, saj bo
povezava v naši občini v dolžini skoraj 6 kilometrov dvakrat
prečkala reko Voglajno, in sicer pri Godčevem mostu in v
Dragi, v Prožinski vasi pa še Žikovski potok.
Benja Hrvatič

V slogi je moč
Nekaj zagotovo drži: drži, da je v slogi, sodelovanju in povezovanju ogromna moč. Moč po nudenju pomoči občanom, sosedom, znancu ali pa
skoraj neznancu. To, kar v teh časih še kako potrebujemo ali si želimo. S
povezovanjem preko fb profila so mi tudi letos omenjeno dokazali moji
prijatelji, ki so me kontaktirali in mi predali zbrane šolske potrebščine, ki
jih razdelim v našem kraju. Letos so bile aktivne prostovoljke in darovalci
pod okriljem ge. Maje Trampuž, Simone Vrabič ter Nermina in Tanje Husić.
Ni veliko, je pa ravno toliko, da lahko starši namesto podarjenega kupijo
otrokom oblačilo, sadje, igračo ali kakšen priboljšek. Za piko na i pa seveda že 5. leto poskrbi Storkom-Tuli d.o.o. Štore, saj osebi, ki se je znašla v
kakršnikoli hudi težavi ali krizi in je naš občan, še vedno podarja en topel
obrok dnevno.
Velik hvala vsem za vse podarjeno!
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Izgradnja kanalizacijskega
omrežja

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Operacija
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« se izvaja v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Prednostna naložba 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev
zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve –
Specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja je v naši občini razdeljena na dva sklopa. To sta od skupno osmih sklopov, ki
jih izvajata tudi občini Celje in Vojnik, sklopa 6 in 7. Izvajalec del je podjetje VOC Celje Vzdrževanje in obnova cest
d.o.o.
Sklop 6 zajema podprojekte Spodnje Štore, Opoka–Prožinska vas in Draga. Investicijska dela na tem območju
so v zaključni fazi. Sklop 7 pa zajema podprojekta "Štore–

Lipa–Pečovje " in "Nad Stolarno–Razgledna ulica".
Investicijska dela na tem sklopu se bodo še izvajala v jesenskih in zimskih mesecih. Do vključno meseca avgusta
2022 se je izgradilo 3.400 metrov kanalizacijskega sistema
od skupno 7.182 metrov.
Na določenih odsekih, kjer se izvaja gradnja kanalizacije, je
spremenjen prometni režim. Za upoštevanje začasnih prometnih pravil na teh odsekih se vsem občankam in občanom zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.
Benja Hrvatič

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Operacija »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Prednostna naložba 6.1
»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve –
Specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
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Kmalu zaključek projekta
»Podjetništvo in šport –
Podjetno na koš«
V mesecu juniju 2022 je občina v sklopu dogodka Občinski bazar predstavila projekt »Podjetno na koš«. Projekt je
odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Udeleženci dogodka so bili deležni predstavitve vseh projektnih aktivnosti, ki se z mesecem septembrom 2022
zaključujejo.
Partner projekta Športno društvo Kovinar Štore je v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami izvedel zanimive animacijske aktivnosti, ki spodbujajo k inovativnemu
in ustvarjalnemu razmišljanju tako v športu kot tudi podjetništvu. Udeleženci dogodka so skozi igro na prostem
spoznavali zanimivosti s področja podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti ter spoznali veščine podjetnega razmišljanja s pomočjo športa. V septembru 2022 se zaključujejo gradbena dela ureditve starega košarkarskega igrišča, ki
bo tako kmalu postalo novo in sodobnejše. Gradbena dela
izvaja podjetje Interstar d.o.o. iz Štor.
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Septembra so bile aktivnosti projekta obarvane mesecu
primerno – izobraževalno namreč. Ljudska univerza Celje
je 21. septembra v kraju Laško izvedela seminar z naslo-
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vom »S kreativnim razmišljanjem odkrijte svoje potenciale.« Gostji dogodka sta bili Brigita Langerholc Žager ter
Tina Trstenjak, ki sta z udeleženci delili svoje življenjske
izkušnje. Slušatelji so pridobili koristne nasvete, kako prepoznati lastne potenciale, jih negovati in razvijati ter hkrati
ob tem krepiti kompetence, ki so potrebne za osvajanje
zastavljenih ciljev pa naj bo to osvojena olimpijska medalja

ali dosežen poslovni uspeh.
Partnerji v projektu so ŠD Kovinar Štore, Ljudska univerza
Celje in podjetje Štore Steel d.o.o. Več o že izvedenih in
načrtovanih projektnih aktivnostih je dostopno na spletni
strani občine.
Benja Hrvatič in Rebeka Dečman

Sodelovanje Občine Štore
pri projektih LAS
Občina Štore ima kot članica Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS Raznolikost podeželja), ki deluje na območju občin Celje, Laško, Štore in
Vojnik, aktivno vlogo pri izvajanju projektov za razvoj podeželja.
Projekt Interpretacijske točke kulturne in naravne dediščine območja LAS je bil uspešno pridobljen z oddajo vloge
na Javni poziv LAS Raznolikost podeželja za leto 2020.
Sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja bo občini omogočilo infrastrukturno ureditev
petih inovativnih interpretacijskih točk v naravi, ureditev
platoja, pešpoti in okolice cerkve v Šentjanžu. Z izvedeno
operacijo si občina prizadeva prispevati k ohranjanju okolja in interpretaciji pomena naravne dediščine. Nakup električnih koles, ki so prav tako del projektnih aktivnosti, bo
prispeval tudi k spodbujanju trajnostne mobilnosti. Poleg

občine sta v projektne aktivnosti aktivno vpeta še partnerja
Športno kulturno društvo Straža in Dom na Svetini d. o. o.
Za izvedbo projekta bodo partnerji dobili 43.901,49 EUR
nepovratnih sredstev.
V sodelovanju z LAS Raznolikost podeželja, Občino Laško,
Občino Vojnik ter CPU d. o. o. je Občina Štore pridobila
projekt Avtodomi. 27.880,94 EUR sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo občina namenila
za ureditev postajališča za avtodome pri Domu na Svetini
in s tem zagotovila infrastrukturno opremljenost za kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja. Projekt se bo predvidoma zaključil do konca
maja 2023.
Ob zavedanju pomena medsebojnega sodelovanja med
različnimi deležniki, ki lahko pripevajo k razvoju podeželja,
11
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se je Občina Štore aktivno vključila tudi v t. i. projekte sodelovanja, ki so financirani s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in so bili pripravljeni pod okriljem
LAS Raznolikost podeželja. Gre za projekte Čebela BERE
med!, Eko gajbico, prosim! in Ko zadišijo zeli … V projektih
sodelovanja poleg LAS Raznolikost podeželja sodelujejo
tudi lokalne akcijske skupine iz Slovenije in tujine.
V okviru projekta sodelovanja Čebela BERE med!, ki je v
zaključni fazi, je občina nabavila knjižnično in informacijsko-komunikacijsko opremo za novo knjižnico v Štorah.
Projekt, v katerega je vključenih 5 partnerskih LAS, predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks.
Obenem bodo aktivnosti operacije sodelovanja otroke in
njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in
našo prihodnost. Občina Štore je za izvedbo projektnih
aktivnosti pridobila 39.090,54 EUR sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Septembra se je pričel izvajati projekt sodelovanja Eko
gajbico, prosim!, s katerim bodo v občini Štore vzpostavili nova prodajna mesta za predstavitev in prodajo ekološko pridelanih pridelkov in izdelkov. Skrbna analiza lokalne ekološke ponudbe in oblikovanje promocijskih gajbic z
ekološkimi živili bo prispevala k spodbujanju potrošnikov k
nakupu lokalno pridelanih ekoloških živil. Občina Štore ima
za izvedbo aktivnosti na voljo 10.608,00 EUR sredstev.
Z izvedbo pridobljenega projekta sodelovanja Ko zadišijo
zeli … bo občina predvidoma do konca tega leta uredila
cesto in pot s prilagoditvijo za gibalno ovirane osebe, ki
bo povezala dva dela Štor, in sicer Spodnje Štore z železniško in avtobusno postajo ter naselje Lipa, kjer se nahajajo trgovina, pošta, občina, zdravstveni dom in osnovna
šola. V odraz osrednje niti projekta bodo ob poti postavljena zeliščna korita, ki bodo popestrila hojo ali vožnjo vsem
uporabnikom poti. Korita z zelišči bodo prebivalce občine
Štore opozarjala na pomen dolgoletne tradicije nabiranja
in pridelave zelišč, uporabne vrednosti pridelave, predelave in uporabe zelišč in prostorastočih zeli. Za ureditev
ceste in poti ter spremljajoče se promocijske aktivnosti bo
občina pridobila 11.900,00 EUR sredstev, ki jih za projekte sodelovanja namenja Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja.

KOMPOST

1. KAKOVOSTNEGA RAZREDA

21,90 EUR
/tono z DDV

Naravni kompost 1. kakovostnega razreda,
pridelan v kompostarni RCERO v Celju.
Za prevzem je potreben predhoden dogovor na tel.
št. 03 425 64 52, kjer so na voljo dodatne informacije.

Občina Štore je bila uspešna tudi pri pridobivanju sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je prav tako del
pristopa LEADER/CLLD, sredstva pa s pomočjo javnih pozivov dodeljuje LAS Raznolikost podeželja. V letu 2021 je
bil uspešno zaključen projekt Športne površine za podjetno urbano središče, v sklopu katerega je bil urejen fitnes
na prostem in sprehajalna pot v športnem parku na Lipi.
Letos pa se v Štorah zaključuje projekt Podjetništvo in
šport, v katerem je glavna aktivnost obnova košarkarskega
igrišča na Lipi. Občina Štore s partnerji je za izvedbo projekta pridobila 49.752,00 EUR sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj.
Alenka Sajovic,
LAS Raznolikost podeželja
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Evropski teden mobilnosti
in Evropski teden športa s
Centrom za krepitev zdravja
Zavezani promociji zdravja in nudenju
podpore pri spreminjanju nezdravih navad
Ker sta šport in zdravje tesno povezana drug z drugim,
smo se v Centru za krepitev zdravja Celje vključili v aktivnosti in promocijo v okviru Evropskega tedna mobilnosti
in Evropskega tedna športa. V okviru Evropskega tedna
mobilnosti smo v centru Celja skupaj z Zavodom Vozim
izvajali test hoje na 6 minut ter imeli postavljen poligon za
preizkus ravnotežja. V okviru Evropskega tedna športa pa
smo izvedli predstavitev in prikaz nordijske hoje. To pa je le
del vseh storitev, ki jih ponujamo v našem centru.

Vse naše aktivnosti so brezplačne, do njih ste upravičeni iz
pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Spoznajte Center za krepitev zdravja ZD Celje
Izvajamo preventivne programe za odrasle (zdravstveno-vzgojne delavnice, delo v lokalni skupnosti, kontaktna točka programa SVIT), za otroke in mladostnike (zdravstvena
vzgoja po vrtcih in šolah) ter za bodoče starše (priprava na
porod in starševstvo). Zavezani smo promociji zdravja in
nudenju podpore posameznikom pri spreminjanju nezdravih navad. Naš multidisciplinarni tim sestavljajo diplomirane medicinske sestre, diplomirana babica, fizioterapevta
in psihologinji. Vsi programi in aktivnosti, ki jih izvajamo,
so oblikovali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in
potekajo po vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji enako.

Udeležite se brezplačnih delavnic
Lahko se udeležite delavnic na temo dejavnikov tveganja
za zdravje, duševnega zdravja, gibanja ter prehrane in hujšanja. Različne delavnice lahko potekajo kot eno srečanje,
nekatere pa tudi po več tednov s srečanji enkrat tedensko,
odvisno od vrste, potekajo pa tako v dopoldanskem kot v
popoldanskem času.

Ne odlašajte več - kontaktirajte nas
Torej za vse, ki nas ne poznate ter bi radi izvedeli kaj več
o nas ali pa bi mogoče radi spremenili način življenja na
bolje, izvedeli, ali ste dobro telesno pripravljeni ter marsikaj
13
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drugega, ste vabljeni, da nas kontaktirate preko telefona,
e-pošte ali pa se obrnete na svojega osebnega zdravnika
oziroma referenčno sestro.
ZD CELJE [ 03 543 47 02, 03 543 41 03 ]
• Mateja Rozman, dipl. med. sestra s specialnimi znanji,
e-pošta: mateja.rozman@zd-celje.si
• Barbara Ramšak, dipl. med. sestra s specialnimi znanji,
e-pošta: barbara.ramsak@zd-celje.si
• Veronika Primožič, dipl. med. sestra,
e-pošta: veronika.primozic@zd-celje.si
• Maruša Naglič, univ. dipl. psihologinja,
e-pošta: marusa.naglic@zd-celje.si
• Petrina Rosina, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji,
e-pošta: petra.rosina@zd-celje.si
• Jožica Štraus, dipl.babica,
e-pošta: jozica.straus@zd-celje.si
ZP ŠTORE [ 03 780 23 28 ]
• Nataša Kolar, mag. ZN,
e-pošta: natasa.kolar@zd-celje.si,

• Tina Šmigoc, mag. psihologije,
e-pošta: tina.smigoc@zd-celje.si
• Tim Seničar, dipl. fizioterapevt,
e-pošta: tim.senicar@zd-celje.si
ZP VOJNIK, ZP DOBRNA: [ 03 780 05 05 ]
• Janja Zabukovšek, mag. ZN,
e-pošta: janja.zabukovsek@zd-celje.si
• Tina Šmigoc, mag. psihologije,
-pošta: tina.smigoc@zd-celje.si
• Tim Seničar, dipl. fizioterapevt,
e-pošta: tim.senicar@zd-celje.si
Prav tako ste vabljeni na občinske preizkuse hoje na 2
km, ki potekajo vsako prvo soboto v mesecu na nabrežju
Savinje (na začetku sprehajalne poti, v bližini mosta proti
Laškemu) od 9 do 11. ure. Namenjeni so zdravim odraslim
osebam, starim med 20 in 65 let, da preizkusijo svojo aerobno zmogljivost.
Tim Seničar
iz Centra za krepitev zdravja ZP Štore

Z malimi dejanji do
velikih prihrankov
Strokovnjaki z Inštituta Jožef Stefan v okviru projekta LIFE
IP CARE4CLIMATE svetujejo, na katerih področjih svojega
življenja lahko z majhnimi ukrepi prihranimo največ energije
in denarja.
Čeprav se zdi, da poznamo vse ukrepe učinkovite rabe
energije, jim velikokrat ne pripisujemo prave teže. Prav
zato danes za vsakega od treh tipično največjih porabnikov energije doma posebej omenjamo pet verjetno najpomembnejših malih dejanj, ki ne stanejo veliko, zahtevajo
pa spremembe naših navad in imajo sorazmerno velik učinek.
Številke si je najlažje predstavljati na tipičnem slovenskem
gospodinjstvu, ki ga za potrebe tokratnega pisanja predstavlja 4-članska družina. Živijo v srednje varčnem stanovanju velikosti 100 m2. Ogrevajo se z zemeljskim plinom.
V prostoru vzdržujejo pozimi 22 °C, poleti pa klimatsko napravo uporabljajo po potrebi. V povprečju porabijo 70 litrov
vode na osebo na dan, od tega 18 litrov vroče vode. Imajo vse velike gospodinjske aparate in en družinski avto, ki
porabi 5,6 litra dizelskega goriva na 100 km, na njegovem
števcu pa se letno odvrti 20.000 km. Pričakovana poraba
energentov v opisani družini je 26 MWh.
14
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Slika 1: Ocenjena letna raba energije v tipičnem slovenskem gospodinjstvu: rumena – zemeljski plin, rdeča – dizelsko gorivo, modra – električna energija
S slike 1 lahko hitro razumemo, zakaj pozornost usmerjamo zlasti na tri ključne porabnike: ogrevanje prostorov,
mobilnost in pripravo tople sanitarne vode. Vrstni red priporočil za naše tipično slovensko gospodinjstvo je naslednji.
1. Ogrevanje prostorov (pričakovan prihranek 15–20
%)
• Eden najpreprostejših in najpomembnejših ukrepov pri
ogrevanju prostorov je znižanje temperature ogrevanih
prostorov za 1 ali 2 °C. To nam v osrednji Sloveniji lahko
zniža rabo energije za približno 8 % za vsako stopinjo,
ki jo znižamo.
• Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporabljamo.
• Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo temperaturo
ogrevalnega medija, ki še ogreje prostore na nastavljeno temperaturo. Da bi to lahko dosegli, moramo
uporabiti vse radiatorje ogrevalnega sistema, na katere
namestimo termostatske ventile in glave z nastavljeno
temperaturo prostora. Intuitivni ukrep »varčevanja«, da
v prostoru, ki ga ogrevamo, zapremo čim več radiatorjev, je napačen.
• Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali omogoča
način ogrevanja. To je zlasti v prehodnem obdobju lahko zelo ugodna rešitev za ogrevanje ali dogrevanje.
• Stanovanje prezračimo nekajkrat dnevno: hitro, v nekaj
minutah, in to »na prepih«.
2. Mobilnost (pričakovan prihranek 15–20 %)
• Prvi ukrep je zmanjšanje števila nepotrebno prevoženih
kilometrov. Tudi službene poti ali turistična potovanja z

•

•

•

•

letalom, ki v tipičnem slovenskem gospodinjstvu niso
upoštevana, je treba zmanjšati na minimalno potrebno.
Kadar je le mogoče in smiselno, namesto osebnega
avtomobila uporabljamo javni prevoz ali druge načine
prevoza (kolo, hoja).
Na avtocesti znižamo hitrost vožnje na 110 km/h. To za
tisti čas vožnje lahko pomeni do približno 20 % manjšo
porabo goriva.
Če res ni nujno potrebno, klimatsko napravo v avtomobilu ugasnemo. Ugasnjena naprava lahko prihrani do
0,5 litra goriva na 100 km.
Strešne nosilce odstranimo takoj, ko jih nehamo uporabljati za prevoz tovora.

3. Ogrevanje vode (pričakovan prihranek 15–20 %)
• Redkeje se kopajmo, namesto tega se prhajmo z navadno prho. Oprhamo se hitro, brez namakanja.
• Za spiranje in splošno uporabo namesto tople vode
uporabljamo hladno vodo.
• Odpravimo morebitno puščanje.
• Na pipe namestimo perlatorje. Nič posebnega ne počno, razen tega, da vodi primešajo zrak v homogeno
zmes, zaradi česar si lahko umijemo roke in učinkovito
splakujemo posodo z občutno manjšim pretokom.
• Znižamo temperaturo akumulirane tople vode v zalogovniku.
Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev termostatskih
ventilov in glav na radiatorje ter namestitev perlatorjev na
pipe finančno najdražja. Okvirni strošek prvega je pribl. 30
evrov na radiator, strošek drugega pa približno 1 evro na
pipo. Zanimivo je, da ta dva ukrepa ne zahtevata spremembe naših navad, vsi drugi ukrepi, ki ne stanejo nič, pa
od nas terjajo vsaj malo muje. Pa saj tako je v življenju –
brez muje se še čevelj ne obuje.
Avtor:
IJS, projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

OBVESTILO –

območje kratkotrajnega
parkiranja pred Zdravstveno
postajo Štore
Pred Zdravstveno postajo Štore je urejeno območje
kratkotrajnega parkiranja, zato morajo vozniki ob
parkiranju označiti čas prihoda na vidnem mestu
v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo
odpeljati.
Če voznik parkira vozilo na tem parkirišču in ne označi časa prihoda ali če na tem območju parkira za
več kot dve uri, se mu za prekršek izreče globa v višini 40 EUR.
Več informacij na tel. št.: 03/4265 830 (tajništvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva)
15
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Dobro je vedeti

Doma

Hierarhija ravnanja z
odpadno hrano

Pri nabavi preudarno

OK

BREZ
ODPADNE
HRANE

RAVNANJE
Z ODPADNO
HRANO
NI OK

Rok uporabe – možna sta dva

!!!

V Evropi se 20 % užitne hrane zavrže
samo zaradi navedbe roka uporabnosti

Ne zanašaj se le na
datum uporabnosti, bodi
moder in preveri živilo,
zaupaj lastnim čutilom!

Malo drugačen, a nič manj okusen!
30 % sadja in zelenjave se zavrže
samo zaradi nestandardne oblike

V kuhinji pametno
Hrano pravilno shranjujmo (hladilniki in
zmrzovalniki podaljšujejo rok trajanja) in
pazimo, da imamo nad hrano pregled.
Skuhajmo toliko, koliko bomo pojedli. Ostanke
porabimo čim prej.

ODPADNA
HRANA
Riž, kaše, testenine – živila, ki jih je mogoče
porabiti drugače, skuhamo posebej. Zelenjavne
in mesne ostanke in odrezke lahko uporabimo za
juhe, slane pite, namaze, polpete. Iz starega
kruha lahko naredimo kocke za juho, cmoke,
drobtine, pecivo. Iz suhega peciva novo pecivo. Iz
sadja in zelišč smutije, marmelade, pesto.

LOGOTIP OBČINE

Ljubezen in hrano moramo deliti in ne zapravljati.

Saj ni res... pa je!

Uničujemo okolje

Svet je globalna vas

Ali ste vedeli, da zavržemo...

Okupacija zemlje

Trošimo brez veze

28 % vseh kmetijskih površin
= 1,4 milijarde hektarjev
pripada odpadni hrani

1/3 vse hrane =
1,3 milijarde ton
hrane na leto

30 % užitnih delov krave se zavrže,
ker jih potrošniki ne marajo
„Sindrom dobre mame“ – ogromne
količine hrane vedno na razpolago

Od tega je živinoreja odgovorna za 78 % površin

Kmetijstvo
20 %

Gostilne in
javne ustanove
19 %

Trgovine
10 %

Če bi Odpadna hrana bila
država, bi bila ...
Druga največja po velikosti,
takoj za Rusijo
Največja porabnica vode – več kot
vsa gospodinjstva na svetu skupaj

Tretja največja onesnaževalka zraka,
takoj za ZDA in Kitajsko
Imela BDP Švice = 650 milijard €
Nahranila 870 milijonov
lačnih ljudi

Ogljični odtis odpadne hrane je
3,3 giga tone CO2 ekv
Največjega ima hrana, ki
pristane na odlagališčih
(tretji največji izvor metana)

Onesnažena voda
Kmetijstvo predstavlja 92 % vodnega odtisa
narejenega s strani človeka
Za odpadno hrano porabimo
250 km³/leto = 5 Bohinjskih
jezer vsak teden

Zmanjšana biotska pestrost
Največja grožnja je v tropih, kjer je
velika vrstna pestrost ter dobri
pogoji za kmetijstvo
Kmetijstvo je odgovorno
za 66 % ogroženih vrst
Zaradi idustrializiranega
ribolova je 1/3 vseh morij
preizkoriščenih

Ni povsod enako
Države razvitega sveta
4-članska družina iz Nemčije (360 €)

Države v razvoju
6-članska družina iz Sudana (42 €)

Tedenska
zaloga hrane:

Gospodinjstva
51 %

Onesnažen zrak

Količina
odpadne hrane:

Slovenec na leto zavrže 68 kg
hrane, kar ga stane 163 €, hkrati
nas je 84 % prepričanih, da ne
zavržemo veliko hrane
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Načrtuj obroke in tedenski jedilnik.
Pregleduj živila, ki jih imaš na voljo
doma in v trgovino vedno z
nakupovalnim listkom.

Prebivalci razvitih držav kupijo 12-krat več
hrane kot prebivalci držav v razvoju.
12-krat več je tudi zavržejo.

Nekateri so lačni
Vsak 3. prebivalec občuti
pomanjkanje hrane,
vsak 8. je podhranjen
Podhranjenost bi rešili z
dodatno žemljo na osebo na dan
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KONTAKTNI PODATKI:
Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije
Lešničarjeva ulica 5, 3000 Celje
Tel.: (03) 49 30 202, GSM: 031 567 241
E-pošta: www.dgn.celje@guest.arnes.si
www.dgn-celje.si
PREDSTAVITEV DRUŠTVA:
Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije je nevladna, strokovna in invalidska organizacija, ki si prizadeva za enakopravno vključevanje oseb z okvaro sluha v širše družbeno okolje.
Združujemo ljudi z različnimi okvarami sluha: GLUHE, NAGLUŠNE, GLUHO-SLEPE, OSEBE S POLŽEVIM VSADKOM, OSEBE S TINITUSOM IN OSTALE OSEBE, ki imajo kakršnekoli težave s sluhom.
V društvo je včlanjenih 95 gluhih oseb, 235 naglušnih, 2 gluho-slepi, 18 oseb s polževim vsadkom in številni drugi zainteresirani,
ki zaradi težav, s katerimi se soočajo, poiščejo pomoč v prostorih našega društva.
Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije je tudi ustanovitelj in lastnik invalidskega podjetja za zaključna in obrtna gradbena dela,
ki se imenuje Zaupanje d.o.o. Celje.
Smo društvo z dolgoletno tradicijo. Društvo je bilo ustanovljeno 28. 10. 1948 v Celju in deluje na območju 20-ih občin celjske
regije: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogatec,
Rogaška Slatina, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec.
KAJ DELAMO:
- informiramo osebe z okvaro sluha o njihovih pravicah;
- prisluhnemo težavam in pomagamo pri reševanju le-teh;
- svetujemo pri izbiri tehničnih pripomočkov, ki lahko olajšajo težave, s katerimi se soočamo, ker slabo slišimo;
- omogočamo preizkušanje pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir;
- pomagamo pri iskanju zaposlitve, pri navezovanju stikov z delodajalci, pisanju vlog, izpolnjevanju obrazcev, tolmačenju odločb
ali drugih dokumentov;
- organiziramo izlete, družabna srečanja, rekreacijo, pogovorne urice, ustvarjalne delavnice, skupine za samopomoč, predavanja, tečaje slovenskega znakovnega jezika;
- zagotavljamo spremstvo in zagovorništvo pri stikih z institucijami pri uveljavljanju pravic;
- sodelujemo pri organizaciji športnih in kulturnih aktivnosti;
- nudimo koriščenje cenovno ugodnih počitniških kapacitet v Moravskih Toplicah, Kranjski Gori, Piranu in Fiesi;
- omogočamo brezplačno letovanje socialno ogroženih posameznikov in družin;
- izdajamo lastno brezplačno glasilo Svet brez zvoka in drugo informativno gradivo.
Imaš tudi ti težave s sluhom? Ne odlašaj in se nam pridruži.
Prinesi dokazilo o okvari sluha (izvid ali avdiogram ali odločbo) in izpolni pristopno izjavo, ki jo dobiš v društvu.

Svetovni dan mačk, 8. avgust, se je prvič zabeležil leta 2002.
Na svetu naj bi živelo okoli 100 milijonov mačk. Udomačene muce si zelo želijo
slišati človeški glas, zato je dobro, da se z njimi pogovarjamo. Kljub njihovi priljubljenosti se žal znajdejo prehitro na obronkih gozda, v zavetiščih, zapuščenih krajih. Mucka lahko skoti v svojem življenju do 100 mladičkov, kar ji povzroča tudi veliko trpljenja, zato je nujno potrebno, da za muce čimprej poskrbimo
glede sterilizacije oziroma kastracije. Z včlanitvijo v društvo DPMŽ Celje pridobite člansko izkaznico, z njo pa 20 % ali več popusta pri veterinarskih storitvah
v Veterinarskih ambulantah Tačka.
Še nekaj zanimivosti o mucah:
- muce vonjajo kar štirinajstkrat bolje kot človek,
- vzorček na njihovem smrčku je unikaten,
- bele mucke z modrimi očmi so žal velikokrat gluhe,
- muce prespijo skoraj pol dneva.
Prav vse muce, hišne, potepuške ali pasemske, pa si zaslužijo enako pravico do
oskrbe in varnega življenja.
Verica Štante
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Predsednik Čebelarske zveze
Slovenije Boštjan Noč prejemnik
"zlate čebele"
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je na letošnji svetovni dan čebel in slovenski čebelarski praznik, ki ju
praznujemo 20. maja, v Državnem svetu Republike Slovenije
prejel nagrado zlata čebela. Priznanje je (od leta 2021) na
letni ravni podeljeno posameznikom ali pravnim osebam, »ki
so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni
ravni«, kot so zapisali na spletni strani državne uprave.
Letošnjega nagrajenca je izbral sedemčlanski Odbor za podelitev zlate čebele v sestavi dr. Jožeta Podgorška, dr. Katarine Zeller-Groznik, Jureta Čuša, Matjaža Florjanca Lukana,
Natalije Polenec in dr. Petra Kozmusa. Nagrado lahko prejme
državljan Republike Slovenije (RS) ali tuji državljan, pravna
oseba ali druga organizacija s sedežem v RS ali tujini ali mednarodna organizacija. V obravnavo za podelitev letošnje zlate
čebele je odbor prejel 13 prijav, ki so predlagale 12 posameznikov oziroma pravnih oseb iz Egipta, Francije, Grčije, Italije,
Kitajske, Libije, Nemčije in Slovenije.
V finalni izbor so se tokrat uvrstili trije kandidati: (1) egiptovsko
biodinamično združenje Demeter Egypt, (2) francoska mreža
biotske raznovrstnosti za čebele Reseau Biodiversite pour les
Abeilles in (3) predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan
Noč, ki je bil kot prejemnik nagrade potrjen soglasno.
V obrazložitvi nagrade je Podgoršek izpostavil Nočev doprinos k čebelarstvu: vse od vpeljave dneva medenega zajtrka,
dneva sajenja medovitih rastlin, svetovnega dne čebel do

postavitve učnih čebelnjakov ter idej za oblikovanje 3D-kranjice. Noča je predstavil kot bojevitega in vztrajnega, pa vendar konstruktivnega sogovornika, ki predstavlja trden most
med čebelarji in državnimi institucijami. Nagrado je podelil
predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, dogodka pa
se je udeležila tudi predsednica Državnega zbora RS Urška
Klakočar Zupančič. Noč se je ob prejemu nagrade zahvalil
Republiki Sloveniji, zaposlenim in organom Čebelarske zveze
Slovenije, čebelarskim društvom in vsem slovenskim čebelarjem, ki vsak dan gradijo izjemno čebelarsko zgodbo.
Tadej Pavković
Avtor fotografije je Benjamin Beci/Fixmedia.

Srečanje krajanov v Kresnikah
V soboto, 25. 6., ko je naša prelepa Slovenija praznovala svoj
31. rojstni dan, so krajani zaselka Kresnike ta dan olepšali z
družabnim srečanjem. Pred hišo, kjer nosijo stanovalci priimek, enak naselju, so se v senci smrek zbrali, da bi, sedaj že
tradicionalno, poklepetali ob dobri hrani in pijači.
Z veseljem so prisluhnili najstarejšemu krajanu Jožetu Rezarju, ki je pripovedoval o zgodovini zaselka Kresnike.
Za dobro voljo je poskrbel nasmejan mojster žara, ki je poleg
dobrot z žara vrtel tudi glasbene uspešnice.
Verica Štante
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Nov evropski prvak slavil na Svetini
»Edini cilj v življenju je, da si to, kar si, in da postaneš tisto, kar si sposoben postati,« je dejal župan Občine Štore Miran Jurkošek, ko je segel v roko novemu
evropskemu klubskemu prvaku v rokometu, Domnu
Makucu. Punca Tija, družina in prijatelji so Domnu priredili prav posebno presenečenje ob vrnitvi v Slovenijo
in tako počastili zmago Domnovega kluba, FC Barcelone, ki je 19. junija prejel laskavi naziv najboljšega rokometnega kluba v Evropi.
V občini Štore informacije hitro krožijo in tako nam je prišlo
na uho, da Domnovi najbližji pripravljajo presenečenje zanj
na Domu na Svetini. Župan Miran Jurkošek, ki je tudi sam
navijač španskega kluba in Domna že dlje časa spremlja ter
pozna, je hitro stopil v akcijo. Pod pretvezo, da imajo na Svetini nova tenis igrišča, se je Domen s prijateljem pripeljal pred
Dom na Svetini. A namesto tenis igrišč ga je pričakala zbrana
druščina, zaigrali sta mu združeni godbi —Pihalni orkester
štorskih železarjev in Pihalna godba Svetina. Župan, oblečen
v Domnov dres, mu je ponosno čestital in dejal, da je vesel,
da kljub mladosti in lovorikam ostaja tako preprost, kot ga je
prvič spoznal, ter da je v Štorah vedno znova dobrodošel.
Katarina Maček

Dan mladine Gasilske zveze Celje
V soboto, 3. 9. 2022, je v Športnem parku Lipa Štore potekal
Dan mladine Gasilske zveze Celje. Sproščenega druženja se
je udeležilo več kot 160 mladih gasilcev z mentorji. Najmlajši
gasilci v starosti od 6 do 16 let so se preizkusili v številnih sodelovalnih in štafetnih igrah (vodnem zidu, prenašanje vode,
štafeti s kozarci vode, »kelnarjenju«, igri z odejo, vijuganju z
lestvijo, kotaljenju gume čez prepreke, hoji preko podstavkov,
priključevanju cevi v paru, kegljanju, štrbunku, sestavljanju
velikih kock, gradnji stolpa, zbijanju tarče), gasilskem poli-
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gonu PGD Rečica pri Laškem in napihljivih igralih. Srečanja
najmlajših gasilcev v Štorah se je udeležil tudi gasilec Flori,
maskota letošnje gasilske olimpijade v Celju, ki je s svojo prisotnostjo navdušil najmlajše.
Janja Pesjak,
predsednica Komisije za delo z mladino pri GZ Celje

Letošnje poletje v znamenju muzejev
Pravijo, da je zgodovina naša velika učiteljica. Menim, da ta
trditev kar drži. Tega se zavedamo tudi člani domoljubnih in
veteranskih organizacij v občini Štore. Ko smo na začetku
leta sprejemali letni načrt delovanja, smo si v programu med
drugim zadali tudi obisk naših muzejev. V Sloveniji imamo resnično muzeje na izjemno visokem nivoju. Neskromno povedano, nekatere celo na svetovni ravni.
Maja smo bili ob dnevu odprtih vrat na obisku v Vojašnici generala Rudolfa Maistra in ogledu kadetnice v Mariboru. Kadetnica je objekt in vse tisto, kar je v njej, je na tako visokem
nivoju, da ga ne premore niti kakšna država, ki sodi med vojaške velesile. Pa ne pretiravam.
V juniju smo za člane organizirali izlet, na katerem smo obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki in Park vojaške zgodovine v Pivki. Iskreno in odkrito: imamo vrhunske
kustose!
Pregovor pravi, da je julija in avgusta čas „kislih kumaric“, in
da se ne dogaja veliko stvari. Za nas v Štorah ta pregovor
ravno ne drži. Tudi v juliju in avgustu smo nadaljevali z aktivnostmi in se odločili, da obiščemo Muzej Južne železnice v
Šentjurju. Poleg tega pa smo še obiskali nekaj partizanskih
grobov in pa grob nadporočnika Franja Malgaja, ki počiva na
šentjurskem pokopališču. Zraven smo povabili tudi člane častniške in veteranske organizacije iz Laškega.
V avgustu so nas prijetno presenetili tudi stanovski kolegi iz
Laškega in nas povabili na ogled znamenitosti Laškega. Vsekakor imajo v Laškem veliko znamenitosti, ki so vredne ogleda. Nas so povabili v Muzej elektroprenosa „Fala - Laško“.
Niti v sanjah si nisem predstavljal, kako velik in kako zanimiv
muzej je to. V njem sta prikazana zgodovina in razvoj elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji ter še veliko drugega. Kako
pomembna dejavnost in nepogrešljiva je elektrika, spoznaš
šele takrat, če jo slučajno za daljši čas zmanjka, kar je seveda
20

pri nas redkost, se pa zgodi.
V zadnjih avgustovskih dneh smo še obiskali Železarski muzej Štore v nekdanji Osnovni šoli Teharje. V Štorah smo pred
časom praznovali visoko in pomembno 170. obletnico železarstva. Ob tem pomembnem dogodku je izšel tudi zbornik
„ŠTORE NA POTI KULTURE ŽELEZA“. V njem je v bistvu zajeta celotna zgodovina železarstva in kraja.
Ponosni smo lahko na naše muzeje in ljudi, ki so to našo kulturno in tehniško dediščino ohranili in omogočili, da jo lahko
mi sedaj občudujemo in spoznavamo njihovo neprecenljivo
vrednost.
V Štorah pa imamo tudi pravi zaklad, ki mi ga je pred dnevi
odkril in predstavil eden izmed krajanov in seveda prijateljev.
V svojih kletnih prostorih hrani toliko različnih eksponatov, da
mi je ob pogledu na njih dobesedno in resnično zastal dih.
Kaj bi dal, da bi lahko vse to razstavili na kakšnem uglednem
in za to primernem mestu, da bi bilo lahko na ogled vsem
ljudem.
Srečko Križanec
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E: info@hospic.si
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Tu bomo,
ko nas boste
potrebovali.

Tu bomo,
ko nas boste
potrebovali.

PREDSTAVITEV GLASILA SLOVENSKEGA DRUŠTVA
HOSPIC NA TEMO PRAVICA DO POSLOVITVE
Katja Juh (udeleženka usposabljanja na delovnem mestu)
PREDSTAVITEV
GLASILA SLOVENSKEGA DRUŠTVA
Slovensko društvo
Hospic je PRAVICA
v mesecu juliju DO
2022 POSLOVITVE
izdalo glasilo, katerega predstavitev je 12.
HOSPIC
NA TEMO

Predstavitev glasila slovenskega
društva Hospic na temo pravice
do poslovitve

avgusta
v prostorih
Slovenskega
društva mestu)
Hospic na območnem odboru v Celju, na
Katja
Juhpotekala
(udeleženka
usposabljanja
na delovnem
Kocenovi ulici 4.
Slovensko društvo Hospic je v mesecu juliju 2022 izdalo glasilo, katerega predstavitev je 12.
avgusta potekala v prostorih Slovenskega društva Hospic na območnem odboru v Celju, na
Kocenovi ulici 4.

Slovensko društvo Hospic je v mesecu juliju 2022 izdalo gla- Slovenskega društva Hospic Nada Tržan Herman in Aleksansilo, katerega predstavitev je 12. avgusta potekala v prostorih dra Trdin, za glasbeno spremljavo pa je poskrbela Doroteja
Osrednja
bila
PRAVICA
DO vPOSLOVITVE.
Gosta sta
Špeladruženjem
Klara Jambrek
in
Slovenskega
društvatema,
Hospicjena
območnem
odboru
Celju, Križnik. Zaključili
smobila
s kratkim
in pogostitvijo.
Matija
Tomc,
oba
prostovoljca
Slovenskega
društva
Hospic.
na Kocenovi ulici 4.
V Slovenskem društvu Hospic si prizadevamo opozarjati na
Osrednja tema, je bila PRAVICA DO POSLOVITVE. Gosta sta pravico do izbire do poslovitve. Podpreti želimo umirajoče in
bila Špela
Klara Jambrek
Tomc, oba DO
prostovoljca
njihove svojce,
njih zanje,
sprejeti,
poslušatiinin slišati
Osrednja
tema, injeMatija
bila PRAVICA
POSLOVITVE.
Gostabiti
staobbila
ŠpelajihKlara
Jambrek
Slovenskega
društva
Hospic.
v vsej Hospic.
njihovi bolečini in stiski.
Matija
Tomc,
oba prostovoljca Slovenskega društva
Skozi pogovor, ki ga je vodila Alenka Križnik, strokovna delavka OO Celje, sta gosta razmišljala o minljivosti in umiranju. Izvajamo več programov, kot so spremljanje umirajočih bolniIzpostavila sta tudi nekaj lastnih življenjskih izkušenj, ki so ju kov in njihovih svojcev, žalovanje odraslih, žalovanje otrok in
vodile do Slovenskega društva Hospic. Predstavila sta pro- mladostnikov, detabuizacija smrti ter prostovoljstvo. Programi
jekt "Facing death" (Soočanja s smrtjo), ki se razvija v sodelo- potekajo v obliki skupnih srečanj ali individualnih pogovorov.
vanju s Slovenskim društvom Hospic.
Vsem, ki doživljajo stisko zaradi bolezni ali izgube bližnjega,
Pogovor je tekel predvsem o pravici do poslovitve, ko smo se smo na voljo v vseh odborih Slovenskega društva Hospic po
dotaknili stisk umirajočih in njihovih svojcev, ki jim ni bila dana Sloveniji, v Celju pa se nahajamo na Kocenovi ulici 4, kamor se
možnost za poslednji objem, za poslednji poljub, za posled- lahko oglasite tudi po brezplačen izvod glasila. Pokličete nas
nje slovo. Žalujoči svojci ob tem doživljajo poleg globoke ža- lahko na telefon 03/54 86 011, 051/418 446 ali 051/415 446.
losti še travmatično izkušnjo, ker se od ljubljene osebe niso
mogli posloviti. Poslovitev od ljubljene osebe v sebi nosi moč, Lepo vabljeni, da spremljate dejavnosti1 društva in se v priki pozitivno vpliva na sam proces žalovanja.
hodnje udeležite tudi kakšnega dogodka, kjer boste v sproščenem vzdušju lahko zastavili vprašanja, ki vas morebiti beOsrednji pogovor z gostoma je spremljal kratek kulturni pro- gajo, a zanje v današnjem svetu ni prostora.
gram. Literarna prispevka iz Glasila sta predstavili prostovoljki
Katja Juh
Glavni sofinancerji programov:

Glavni sofinancerji programov:
1

https://www.facebook.com/drustvohospic/ in spletni strani: www.hospic.si
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Otvorili smo športnorekreacijski
prostor v Ogorevcu
In danes na istem mestu stoji vzorno urejeno in asfaltirano
manjše športno igrišče z goli za nogomet in košem za košarko z ustreznimi talnimi označbami in obdano z zaščitnimi
mrežami. Ob igrišču pa je v pripravi tudi manjši park za druženje vaščanov in igro otrok.

3. septembra 2022 je bil poseben dan za nas, krajane Ogorevca in sosednjih vasi. Praktično vsi krajani, (preko sto) od
najstarejših do najmlajših, smo se zbrali na otvoritvi novega
športnorekreacijskega prostora. Trak je čakal na uradni prevzem.
Pa vendar se zgodba tega igrišča ni pričela pred nekaj meseci, temveč že pred več kot petdesetimi leti v takratni »Gologrančevi hosti«, kot se je med krajani vedno imenovala. Tedanji vaški fantje so na tem prostoru samoiniciativno iz gozdne
jase uredili preprosto igrišče za nogomet in košarko. Podlaga
je bila nasuta s peskom, goli in koš so bili domače izdelave. Tako preprosto igrišče se je skozi generacije z občasnimi
obnovitvenimi deli uporabljalo vse do skupne vaške pobude
občini Štore, da se pristopi k izgradnji pravega, urejenega igrišča. Občina je vaščanom prisluhnila in najprej izvedla odkup
zemljišča, v letošnjem letu pa so se pričela gradbena dela
vse do končne realizacije. Marsikatero delovno uro pri pripravi
terena in urejanju okolice pa so prispevali tudi krajani – celo
najmlajši!
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Otvoritev se je začela z nastopom mladih glasbenih talentov
(Taj Kačičnik, Zala Zupan in Nika Drobne), nagovorom zbranim krajanom in svečanim prerezom traku. Za presenečenje
so poskrbeli Pihalni orkester štorskih železarjev in ansambel
Okrogli muzikanti. Da je imela otvoritev tudi športni pridih,
sta s spretnostno tekmo poskrbeli veteranska športna ekipa
Ogorevca in ekipa najmlajših vaščanov, obe v priložnostnih
majicah lokalnih sponzorjev. Po uradnem delu pa so krajani
poskrbeli za brezhibno organiziran piknik z lokalnimi dobrotami, ki je trajal do naslednjega dne.
Novo igrišče so najtežje pričakovali številni najmlajši prebivalci
in od otvoritve dalje se z igrišča vsak dan slišijo živahni glasovi
ob druženju ter igranju nogometa in košarke.
Ob tej priložnosti se želimo Občini Štore in županu g. Miranu
Jurkošku zahvaliti za uslišano željo krajanov in izvedbo športnorekreacijskega prostora, ki bo zagotovo omogočalo mnogo športnih in družabnih dogodkov sedanjim in naslednjim
generacijam vaščanov Ogorevca.
Boštjan Senica
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Srečanje družine Kroflič
Straža, 3. september 2022 – Na Krofličevi domačiji v Straži smo potomci Marije (roj. Klanjšek) in Gregorja
Krofliča ter Karoline (roj. Mastnak)
in Gregorja Krofliča ob 120. obletnici rojstva starega ata Gregorja organizirali srečanje njihovih potomcev z družinami.
Na Bobekovi kmetiji v Straži se je Karlu
in Neži Kroflič rodilo 5 otrok: Gregor (13.
3. 1902), Valentin, Anton, Ivan in Zefa.
Gregorjeva prva žena, Marija Klajnšek,
je bila rojena leta 1902, isto leto kot
Gregor. Bila je edinka in do poroke je na
domačiji Vrheke živela sama z mamo.
Leta 1925 sta se z Gregorjem Krofličem
poročila, Gregor se je preselil na kmetijo
Vrheke, v zakonu pa se jima je vsako
leto rodil en otrok: Marica, Jožica, Vanči, Gregor ml., Karli in Franci, ki se je
rodil leta 1933. To je bilo komaj leto dni
pred smrtjo mame Marije. Tako je oče
Gregor leta 1935 ostal sam z ostarelo
taščo in šestimi nedoraslimi otroki.

Na spodnji kmetiji pri Kovačevih pa je
živela mlada Karolina, njen oče je bil
Valentin. Bil je dvakrat poročen, Karlina
pa je bila edini otrok iz drugega zakona.
Imela je 7 polbratov in sester: Pepko,
Julko, Franco, Anzeka, Maksa, Meceka in Lenčko. Hiša pri Kovačevih je bila
vedno polna sosedovih otrok, Krofličevih otrok. Stara mama Karlina je nekoč
povedala: »Navajena sem bila Gregorjevih otrok. Vedno so bili pri nas in rada
sem jih imela. Zato mi ni bilo težko odločiti se.«
Za pusta leta 1937 se je Gregor ponovno oženil z 11 let mlajšo, pridno in
dobro kmečko deklico. Na poročni dan
je močno snežilo, po poti v cerkev sv.
Martina na Teharje pa ju je spremljal
oče, ki je bil izvrsten ljudski muzikant.
V njunem zakonu se je rodilo 10 otrok,
prva je bila Helena, sledili so: Dragica,
Ivanka, Ana, Tinko, Jože, Milan, Silvo,
Zdravko in najmlajša Stanka. Karolina
je bila mama. Tako so jo klicali otroci

iz prvega zakona in njeni lastni. Med
njimi ni bilo razprtij, saj za te ni bilo
časa. Velika družina so bili in vsak je
imel v njej svojo vlogo. Poleg kmetije,
ki je bila vedno skrbno obdelana, je
oče Gregor delal kot tesar najprej pri
mojstru, potem pa v štorski železarni.
Krofličevi otroci so 35 let svoja starša razveseljevali z rojstvi njunih vnukov, saj se je prvi rodil leta 1951 in
zadnji 1986. Najstarejši vnuk Tonči
je na primer 4 leta starejši od svoje
tete Stane, najmlajše hčere zakoncev
Gregorja in Karoline. Skupaj se jima
je rodilo 34 vnukov, ki so se veselili
obiskov v Straži in preživljanja počitnic na kmetiji. Stara mama je skrbela
za dobro hrano. Stari ata Gregor se
je v družbi mladih vedno odlično počutil, še posebej ob dobri kapljici in
petju domačih pesmi. Za veliko noč
je za najmlajše vnuke vedno prihranil
kakšnega jurja, pomarančo, pirh in
čokolado.

Skupinsko fotografiranje srečanja družine Kroflič
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tere pravnuke. Župnika Stanko Gajšek
in Miha Herman sta nas blagoslovila,
obiskal nas je Pihalni orkester štorskih
železarjev, Okrogli muzikanti pa so nam
ogreli pete. Vsem gostom najlepša hvala za njihov prispevek.

Vesela in hvaležna sem, da so naši
starši še vedno zelo povezani s svojimi
sestrami in brati, da skrbijo drug za drugega, se redno obiskujejo ter gredo tudi
skupaj na dopust na morje ali v toplice.
Menim, da smo del neprecenljive dediščine rodbine, ki daje duši širše povezave. Tudi najmlajši pravnuki so srečanje
doživeli kot nekaj posebnega, kljub
temu, da večine sorodnikov sploh niso
poznali. Iskreni nasmehi srečanja nam
bodo ostali v trajnem spominu.

Bojana Stopinšek

Družinsko drevo Krofličevih iz Straže
Ko sta bila stara mama in ata še živa, je
družina skupaj praznovala poroke, obhajala zakramente in se vsako leto zbrala ob večjih krščanskih praznikih. Krofličevi smo ponosni na veliko družino in
bogato nematerialno dediščino, ki sta jo
zapustila, zato smo se ponovno odločili,
da organiziramo srečanje prav tam, kjer
so naše korenine, na Krofličevi kmetiji
v Straži. Gostil nas je zdajšnji gospodar, Primož Kroflič z Janjo, za kar smo
jima zelo hvaležni. Na srečanju smo ob
slikovnem gradivu obudili zgodovino,
pokramljali s tetami, strici, sestričnami
in bratranci, okusili peciva, po katerih
so znane naše tete, in spoznali neka24

Organizacijski odbor srečanja je poskrbel za vse podrobnosti izpeljave dogodka
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Novice iz ŠD Kovinar

V junijski številki Štorskega občana smo v prispevku obširno zajeli aktivnosti in dogajanja v društvu, teniški in balinarski
sekciji ter nogometnem klubu do začetka junija ter predvidenih aktivnostih do poletja. Ob prispevku naše tenis sekcije v
tej izdaji je tokratni prispevek namenjen predvsem
ZAKLJUČKU KOVINARJEVE NOGOMETNE ŠOLE
Nogometni klub ŠD KOVINAR že vrsto let ob koncu tekmovalne sezone organizira zaključno športno družabno srečanje
mladih nogometašev in njihovih staršev konec junija, pred
začetkom šolskih počitnic. Letos je bilo to na lepo, sončno
in vročo soboto 18. junija 2022.

Srečanje so udeleženci, zlasti mladi, nestrpno pričakovali, saj
ga zaradi covida pretekle dve leti ni bilo. To je potrdila tudi
udeležba, saj se je zbralo več kot 100 mladih nogometašev
v starosti od 5 do 17 let in tudi več kot toliko staršev. Ker je
srečanje namenjeno mladim nogometašem, so organizatorji v
začetku prireditve po uvodnih pozdravih odgovornih društvenih delavcev in župana izvedli podelitev medalj članom vseh
selekcij Kovinarjeve nogometne šole. Na podelitvi so sodelovali poleg trenerjev še župan občine Štore, g. Miran Jurkošek,
in g Vlado Močnik, predsednik MNZ Celje.
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Številni udeleženci so se v nadaljevanju skupaj z društvenimi
delavci in gosti udeležili športnorekreativnih prireditev, mladi
pa so poleg športnih aktivnosti okupirali tudi vse napihljive
objekte in rekvizite. Več o srečanju si lahko ogledate na fotografijah.
Hvala vsem organizatorjem in trenerjem nogometnega kluba
za uspešno izvedbo srečanja.
Za naslednjo številko bomo predvidoma pripravili prispevek o
zaključku tekmovanj v Kozjanski balinarski ligi, Obsotelski tenis ligi, interni društveni ligi v tenisu, o sodelovanju naših 7 nogometnih selekcij na prireditvah in ligah MNZ Celje in še kaj.
Ladislav Kaluža
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Pet mladih strelcev
Občina Štore je organizirala bazar v športnem parku na Lipi.
Ta prireditev je omogočila predstavitev društev, ki delujejo v
naši občini. Tudi strelci smo se predstavili s svojim programom in strelsko opremo. Bazar je bil močno obiskan s strani osnovnošolcev. Strelskem društvu je cilj pritegniti čim več
mladih, saj predstavljajo bodočnost in obstoj društva. Mladi
so pokazali zanimanje za strelstvo.
Problem je v tem, ker ne živijo vsi blizu strelišča in so tako vezani na prevoz. Tudi starši zaradi službenih obveznosti in domačih opravil nimajo dovolj časa. Kljub temu se je našlo pet
zainteresiranih otrok in njihovih staršev, ki jim je strelstvo všeč.
Dogovorili smo se, da bi imeli treninge ob torkih s pričetkom
ob 16.30, kar jim je ustrezalo. Prva dva treninga sta bila uvajanje in ravnanje z zračnimi puškami, drža telesa, umirjenost,
merjenje v tarčo in sproženje. Hitro so dojeli, kako je treba
pravilno postopati. Kmalu so se pokazali pozitivni rezultati, ki
so bili na vsakem naslednjem treningu višji.

škami in za vsak trening dobijo po 30 diabol, od tega 10 za
poskusni strel in 20 za ocenitev.

Z zadovoljstvom predstavljam naše mlade člane. To so Katarina in Lovro Bratina ter Simon, Peter in Marko Gorenjak, ki je
tudi najmlajši član. Pripravlja in usmerja jih Vlado Bogdanović.
Strelsko društvo jim omogoča, da streljajo z družinskimi pu-

Na tem mestu pozivam starše, katerih otroci se želijo preizkusiti v strelstvu, naj jim to omogočijo in se sami odločijo, če
želijo nadaljevati. Strelstvo v Štorah je dolgoletna tradicija in jo
moramo nadaljevati z našim naraščajem.
Vlado Bogdanović

Prva medalja
Naša mlada strelka Katarina Bratina je meseca julija 2022 prišla s skupino mladih
strelcev v strelsko družino Kovinar. Prvi dan
treninga ni vedela nič o streljanju z zračno
puško. Po navodilih je zelo hitro dojemala
pravila in je bila dokaj uspešna. Na vsakem
treningu je upoštevala navodila za pravilno
streljanje. Vsak trening je bila bolj uspešna,
začela je dosegati rezultate, s katerimi bi se
lahko uvrstila na kakšno tekmovanje. Priložnost se je ponudila v Kisovcu, kjer so organizirali regijsko tekmovanje tudi za mlade
strelce. Katarina je upoštevala vsa navodila
s treningov in je uspešno streljala. Na svojem prvem tekmovanju je tako osvojila drugo mesto in s tem srebrno medaljo.
Iskrene čestitke za osvojeno drugo mesto! Zahvala gre tudi staršema, da sta ji to
omogočila. Mislim, da se bo po Katarininem uspehu našlo še nekaj mladih strelcev
v Štorah.
Vlado Bogdanović
28
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Kope 2022
Na Kopah nas je najprej pozdravila predsednica Društva invalidov Slovenj Gradec, ga. Stanka Tomše. Pozdravili so nas
tudi župani in podžupani občin, v katerih društvo deluje. Povedali so, da nas podpirajo in naj se slogan »nič brez invalidov, vsi enakih možnosti« čim prej udejanji. Tega si vsi želimo, pa vendar v realnem času še zdaleč ni tako. Žal so tudi
med invalidi trenja, ki jih moramo čim prej odpraviti. Če bomo
spoštljivi drug do drugega, če bomo drug drugemu prisluhnili,
bomo s skupnimi močmi lahko uspešni.
Sledila je sveta maša, ki so se je udeležili številni prisotni.
Nato je sledilo druženje ob zvokih ansambla, ples in seveda športne igre. Veseli in ponosni smo bili, da je naša Marija
Poljanšek prejela pokal za prvo mesto v igranju alke. Seveda
smo pokal dostojno proslavili. Ura ob prijetnem druženju je
kar prehitro naznanjala pozno popoldne, ko se je bilo treba
vrniti v naše domove. Ob petju je pot hitro minila in polni lepih
vtisov smo si obljubili, da se ob letu osorej spet vidimo.
Kot vsa leta smo se člani MDDI tudi letos udeležili srečanja na
Kopah. Z dvema avtobusoma smo se zgodaj zjutraj odpravili
na pot. Med nami sta bila tudi muzikanta in Drago Sivka je
hitro potegnil meh, ostali so ga spremljali s petjem.

Hvala organizatorjem Društva invalidov Slovenj Gradec za
odlično organizacijo, invalidom, ki so se srečanja udeležili, in
vsekakor Dragu Sivka za vzdušje in igranje.
Dragica Mirnik

Poletje v ŠKD Straža
Poletni meseci so mimo in v našem društvu z veseljem obujamo spomine na pretekle vroče, brezskrbne dni.
Kot je v naši navadi, vedno poskrbimo, da
med počitnicami otrokom ni dolgčas. Celo
poletje so na igrišču pridno brcali žogo
in igrali košarko. Letos smo malce obnovili igrišče in namestili nov otroški koš za
košarko, da so tudi malo mlajši košarkarji
lahko uživali v igri in trenirali spretnosti z
žogo. Ob koncu poletja smo jim pripravili
tradicionalno druženje Slovo poletju, ki se
ga vsako leto udeleži lepo število otrok.
13. 8. 2022 smo imeli tradicionalni Maksov
pohod na Resevno. Vreme nam je dobro
služilo in v kar lepem številu smo se podali na vrh Resevne. Po okrepčilu na koči
smo se vrnili v dolino in druženje zaključili
v Stražki.
Besedilo: Maja Gajšek
Foto: Gabriel Gajšek
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Slovo poletju
V soboto, 27. 8. 2022, smo se na igrišču v Straži zbrali vsi
otroci, da bi se kot vsako leto poslovili od poletja. Starejši
otroci so, dokler je bilo svetlo in brez dežja, igrali košarko
in nogomet. Mlajši so se igrali na igralih, tekali po igrišču in

brcali žogo. Ko se je stemnilo, smo se zbrali v Stražki in si
ob kokicah ogledali risani film, primeren za naše mlajše člane, nato pa še enega, ki je bil bolj po okusu starejših. Kljub
močnemu dežju je bilo v hiški prijetno toplo. Slovo poletju je
vsako leto super zaključek vročih, lepih in vedno prekratkih
poletnih počitnic.
Besedilo: Sara Gajšek
Foto: Gabriel Gajšek

Športno-družabno
srečanje upokojencev
Društvo upokojencev je zadnji
petek v avgustu organiziralo družabno srečanje upokojencev, ki
je bilo v Kompolah v Gajski hosti
pri konjenikih. Srečanje smo popestrili s športno-kmečkimi igrami.
Zanimanje za sodelovanje v igrah
je bilo zelo veliko. Izvedeno je bilo
tudi ekipno tekmovanje. Vse sodelujoče ekipe so za svoj trud in
sodelovanje prejele simbolične
nagrade. Športne aktivnosti so se
nadaljevale tudi po zaključenem
tekmovanju. Igre so zelo popestrile srečanje, udeleženci pa so bili
nad njimi navdušeni.
Seveda je bilo poskrbljeno za
dobro hrano in pijačo. Ob prijetni glasbi smo lahko tudi zapeli in
zaplesali.
Milena Leskovšek
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Tenis sekcija ŠD Kovinar
Štore v letu 2022

Aktivnosti tenis sekcije ŠD KOVINAR ŠTORE v letu 2022:
• Teniška šola za otroke: Šola poteka dvakrat tedensko
pod vodstvom teniškega učitelja. Teniška šola za otroke
je namenjena vsem mladim nadobudnežem od 4. leta
starosti dalje. Teniška šola se bo nadaljevala v septembru in oktobru oz. dokler bo dopuščalo vreme na
tenis igriščih v Štorah. Predvidoma v začetku novembra se teniška šola preseli v novo športno dvorano v
Štorah.
• Angleško-teniške počitnice: Teniška sekcija Športnega društva Kovinar Štore in Športno društvo Lokrovec
sta v letošnjem poletju premierno organizirala dogodek,
ki je vključeval tečaj tenisa in učenja angleščine ob drugih
spremljevalnih športih in družabnih aktivnostih. Počitnic,
ki so trajale vsak dan med pol osmo in petnajsto uro,
se je v julijskem terminu udeležilo 8, v avgustovskem pa
13 otrok, starih med 5 in 13 let. Otroci in starši so bili
navdušeni, organizacijska in operativna ekipa podoben
dogodek z veseljem načrtuje tudi v prihodnjem poletju.
• V sodelovanju z OŠ Štore smo organizirali predstavitvene
ure tenisa za učence 2. razreda. Predstavitve se je udeležilo okrog 50 osnovnošolcev.

•

•

•

•
•

Od začetka maja potekata društveni ligi v igri enic in dvojic. Nastopa 16 posameznikov in 10 parov. Ligi se bosta
zaključili v začetku oktobra.
Ekipa Kovinar Štore nastopa v Veteranski Sotelski teniški
ligi. Redni del je končala na tretjem mestu. Zaključni boji
najboljših 4 ekip se bodo odigrali v drugi polovici septembra.
Med 21. in 28. avgustom je na igriščih TK Celje v mestnem
parku potekal ITF turnir v tenisu z nagradnim skladom
15.000 ameriških dolarjev. Del tekem in treningov se je
odigralo tudi na naših igriščih v Štorah.
Zaključni kostanjev turnir v igri žrebanih parov za člane
društva in občane Štor bo 15. oktobra 2022.
Aktivnosti tenis sekcije ŠD KOVINAR ŠTORE lahko spremljate tudi na internetni strani (www.tenis-store.si).
Tenis sekcija ŠD KOVINAR ŠTORE
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Prostovoljno gasilsko društvo Štore
bogatejše za novo gasilsko vozilo

V soboto 27. avgusta 2022, so članice in člani PGD Štore
pripravili slovesnost, s katero so obeležili prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25. Uradni slovesnosti se je pridružil
tudi župan, Miran Jurkošek, in nekateri vidni predstavniki Gasilske zveze Celje. Prireditve ob prevzemu novega gasilskega vozila so se pod šotorom na športnih objektih Lipa Štore
udeležili številni krajani, botri, sponzorji, donatorji in prijatelji
gasilstva. Na prireditev je bil povabljen tudi gospod župnik
Iztok z Vrha nad Laškim.

Srečanje se je pričelo s slavnostno parado gasilskih praporščakov gasilskih društev. Ob zvokih koračnice Pihalne godbe
štorskih železarjev je sledila osrednja slovesnost.
Zbrane je na osrednji slovesnosti pozdravil in nagovoril predsednik PGD Štore, Jaroslav Grajžl, v svojem imenu in imenu
gasilcev PGD Štore: »Spoštovane tovarišice, tovariši gasilci,
visoki gostje, botri naše prireditve, sponzorji, donatorji, krajanke in krajani in predvsem Občina Štore z županom Miranom
Jurkoškom. Vam gre zahvala, da se danes veselimo novega
gasilskega vozila.
Vozilo smo pripeljali ob občinskem prazniku, danes ga bomo
prevzeli in parkirali v naš gasilski dom. Z razvojem novih teh32

nologij so se tudi v našem društvu pojavile zahteve po bolj
zmogljivem in zanesljivem vozilu. Razmere, ki smo jim priča,
nas silijo, da smo gasilci tehnično in strokovno usposobljeni.
Pomoč se je razširila iz požarišč tudi na ostala področja nesreč in stisk v občini in tudi izven nje pomagamo. Vsa oprema
in tehnika ne pomenita nič, če niso prisotni ljudje. Tega smo
se v PGD Štore zavedali in danes se lahko pohvalimo, da se
je članstvo bistveno okrepilo. Čeprav je članstvo prostovoljno,
so udeležene vse generacije. Posebno smo veseli mladine, ki
pomeni pomemben del in predstavlja zagotovljeno nadaljevanje gasilstva v občini. Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil vsem podpornikom gasilstva v Štorah, vsem krajankam
in krajanom ter simpatizerjem. Posebej bi se zahvalil županu
občine Štore, g. Miranu Jurkošku, Gasilski zvezi Celje in Slovenije, aktualnim in bodočim sponzorjem. Ob tej priložnosti
gre moj poklon tudi vsem predhodnikom gasilstva v Štorah.«

Predsednik PGD Štore je zaključil svoj govor s posebno zahvalo vsem gasilkam in gasilcem v društvu, saj so skupaj dosegli vse cilje, ki so si jih zastavili ob 70. obletnici leta 2015.
Povedal je, da so v tem času nabavili novo kombinirano vozilo, obnovili celoten gasilski dom, vključno z izolacijsko fasado. Z obnovo so pripravili in prilagodili garažo za novo vozilo.
Gasilci so v ta dela vložili preko 600 ur prostovoljnega dela.
Društvu bo v prihodnje glavna skrb dobra pripravljenost in
pomoč vsem občanom in tudi širše.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Štore, ki je povedal,
da financiranje gasilske dejavnosti v občini poteka po planu. Tako danes slavimo prevzem novega vozila v PGD Štore,
pred leti je novo gasilsko vozilo prevzela Prožinska vas, sedaj
je v načrtu še PGD Svetina. Poleg svojega poslanstva so gasilci vpeti v družbeno življenje v občini in verjame, da se bo
gasilska tradicija v Štorah nadaljevala tudi v prihodnje.
Nekaj besed je povedal tudi predstavnik Gasilske zveze Slovenije, tov. Vinko Sentočnik, ki je poudaril, da učinkovita po-
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žarna varnost in strokovni razvoj gasilstva v občini Štore in
Gasilski zvezi Celje zagotavlja tudi uspešno delo GZ Celje.
Veseli ga, da je načrtno in strokovno opremljanje ter uspešno
delo v PGD rezultat sodelovanja med PGD Štore in Občino
Štore.
K besedi se je prijavil tudi podpredsednik GZ Celje, tov. Marjan Teržan, ki je pod vtisi nedavnega požara na Krasu poudaril, da gasilci v Štorah ne pomenijo nič. V naravnih katastrofah
so pomembni samo gasilci cele Slovenije.
Predsednik PGD Štore je mnogim krajanom moral obrazložiti
pomen povedanega in jih potolažiti z besedami, da gasilci v
Štorah v prvi vrsti vsakodnevno skrbimo za varnost krajanov,
njihovega premoženja in zdravja. Gasilci v Štorah nismo suhi
zadrževalniki voda, ki čakajo na stoletne vode-katastrofe, mi
vsakodnevno rešujemo življenja in premoženje v svojem okolju, če je potrebno, priskočimo na pomoč povsod, kjer nas
potrebujejo.
Sledil je uradni prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25,

ki je bilo financirano s strani občine Štore, lastnih sredstev
Prostovoljnega gasilskega društva Štore, botrov, donatorjev
in krajanov. Najprej je vozilo blagoslovil župnik Izidor z Vrha
nad Laškim. Župan občine Štore je nato uradno predal ključe
novega vozila poveljniku društva Marjanu Teržanu, poveljnik
jih je izročil šoferju,, „naj gasilcu 2021“, Tomažu Mezetu.
Župan občine Štore in predsednik PGD Štore sta opravila
tudi simboličen krst gasilskega vozila.
Predsednik društva Jaroslav Grajžl in poveljnik Marjan Teržan
sta podelila še zahvale za botrstvo in zahvale za donacije pri
nabavi novega vozila.
V nadaljevanju večera smo se posvetili dobri hrani in pijači, ki
so jo pripravile prostovoljne gasilke in gasilci iz Štor. Za glasbeno popestritev so poskrbeli poskočni Vagabundi.
Z gasilskim pozdravom „Na pomoč“ izrekamo gasilkam in
gasilcem PGD ŠTORE iskrene čestitke ob prevzemu novega
vozila.
Jaroslav Grajžl

Konjeniški tabor
Konjeniškega društva Štore
Na lepo, vroče petkovo popoldne 29. 8.
2022 se je zbralo 24 otrok na prelepem
prostoru Konjeniškega društva Štore.
Z gozdom obdano travniško jaso je
napolnil otroški vrvež, veselje, smeh in
konjski rezget.
Člani društva smo pripravili vse potrebno za začetek dvodnevnega tabora v
družbi naših štirinožnih nežnih velikanov. Konji so bili glavna atrakcija in želja

otrok po druženju, spoznavanju konj in
jahanju je bila velika.
Za začetek smo se malo spoznali:
otroci so bili stari od 5 pa do 16 let.
Skupaj smo postavili taborniške šotore in se namestili. Otroci so se zabavali
ob postavljanju šotorov, nekateri so jih
postavljali prvič, drugi so bili malo bolj
vešči in so lahko pomagali drug drugemu.

Sledilo je spoznavanje konj. Na taboru sta bile dve jahalni kobili, Metka in
Vilma, poni kobila Zofi, še ena manjša
poni kobilica Ajda in dve vprežni kobili,
ena s kočijo in druga z gigom.
Spoznali smo na kratko malo o konjeništvu, konjih, konjeniški opremi, opremi
za jahanje, varnem delu s konji, nekaj o
čiščenju konj, pravilni skrbi in čiščenju
konjeniške opreme, konjevem obnašanju in kako se pravilno dela s konji.
33
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zadovoljno družili. Dva člana društva sta
popestrila večer še s harmoniko. Bilo je
zabavno.
V pričakovanju še bolj zanimive sobote smo se odpravili spat. Po dva ali trije
otroci so spali skupaj v šotorih. Člani
društva so pridno dežurali ob tabornem
ognju in skrbeli za red in tišino.
Prebudilo nas je sveže, sončno jutro.
Konji so se celo noč pridno pasli v travnati ogradi sredi jase in zelo prijetno je
bilo spati z mislijo, da nam družbo delajo konji. Še hitreje so se otroci zaradi te
misli zbudili: konji, jahanje, akcija.

Vsak otrok se je preizkusil v vodenem
jahanju. Z zaščitno čelado so jahali v
sedlu na Metki, Vilmi in poniki Zofi, inštruktorica jahanja ter pomočniki so jih
vodili v ograjeni ogradi.
Ker je bilo otrok veliko, smo se razdelili
v skupine. Prva skupina je jahala, druga
skupina pa je imela ustvarjalno delavnico, kjer so izdelovali, risali in pripravljali tradicionalno taborniško zastavo ali
plakat na temo konj, narave in srečnih
otrok. Skupini sta se izmenjali in že je iz
žara dišalo po večerji.
Po večerji smo pripravili taborniški
ogenj, okoli ognja pa slamnate kocke,
na katerih smo sedeli, se malo pogreli
ob prijetnem ognju, pekli slastno koruzo, poslušali glasbo, peli, se smejali in
34

Po jutranjem prebujanju je sledil bogat
in raznolik zajtrk, da smo z lahkoto bili
aktivni celo dopoldne. Otroci so navdušeno čistili konje, jim negovali grivo in
rep, čistili kopita, jih osedlali in zauzdali
ter veselo jahali.

Ker smo veliko migali, nam je teknilo
odlično kosilo, testenine z omako. Z veseljem smo vse pojedli. Po kosilu nas je
malo presenetil dež, ampak mi se nismo dali.
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Vse to so lepo pobarvali in okrasili ter
odnesli domov za spomin.
Po dežju vedno posije sonce. In že smo
lahko vsi skupaj pospravili šotore in vso
opremo. Počistili smo tabor in za lep zaključek nam je Občina Štore dostavila
za malico pizze. Vsi smo jih bili veseli.
Ko so bili naši želodčki polni, smo se
odpravili še na zadnji sprehod v okolico
in naredili en prijeten pohod čez Kompole.

Zopet smo zasedlali konje in nadeljevali
z jahanjem. Malo večji otroci so se lahko preizkusili v samostojnem jahanju v
kasu in tisti malo bolj vešči tudi v galopu
pod nadzorom inštruktorice jahanja.

Ko so eni jahali, so se drugi lahko vozili na kočiji in gigu, spet drugi so imeli
ustvarjalne delavnice, na katerih so izdelali vsak svojo nagradno rozeto in
čisto pravo konjsko podkvico za srečo.

Tek na Svetino 2022

Na koncu smo se zbrali in vsak otrok je
delil z nami svoje vtise o taboru. Vsi so
bili zadovoljni in srečni in komaj čakajo
naslednje leto, da se tabor ponovi, celo
izrazili so željo, da bi tabor naslednjič
trajal cel vikend.

Foto: Zoran Šućur

Urška Vodopivec
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Zlata plavalka
Taya Čanžek
Kdaj in koliko pa treniraš?
Treniram vsak dan med tednom v popoldanskem času po
eno uro in pol. Z letošnjim letom, ko sem vstopila v kadetsko
kategorijo, pa bom imela treninge tudi trikrat tedensko v jutranjem terminu.
Kaj je najtežje pri treningu in kaj na tekmovanju?
Najtežji na treningih so plavalni šprinti in pa suhi treningi, ki so
zelo naporni. Na tekmovanjih pa je najtežje čakati na samo
tekmo, še posebej, če je huda vročina.
Si članica kakšnega plavalnega kluba?
Sem članica Plavalnega kluba Neptun Celje.
Kdo je tvoj trener?
Do sedaj me je treniral Franci Božiček in pod njegovim vodstvom sem postala državna prvakinja.
Kako usklajuješ treninge in učenje? Imaš sploh kaj prostega časa?
V dopoldanskem času je šola in ko pridem domov, pojem
kosilo. Nato naredim nalogo in se učim, potem pa grem na
trening. Prostega časa nimam, razen mogoče nekaj malega
čez vikend, ko ni tekem. Praktično je moje življenje sestavljeno iz šole in treningov.
Naša občanka Taya Čanžek, doma na Pečovju, je učenka
osmega razreda Osnovne šole Štore. Danes jo predstavljamo
kot odlično plavalko in državno prvakinjo v prsnem slogu.
Konec julija si postala državna prvakinja na 200 m v
prsnem slogu. Kaj ti pomeni ta dosežek? Kako je potekalo tekmovanje?
Ta dosežek je moj največji do sedaj in sem nanj najbolj ponosna. Tekmovanje je trajalo tri dni na Ravnah na Koroškem. V
dopoldanskem času so bile kvalifikacije in če si bil uspešen,
si se uvrstil v finale tekmovanja.
Katera je tvoja najljubša disciplina?
Najljubši mi je prsni slog, v katerem sem postala tudi državna
prvakinja. Tekmujem tudi v disciplini prosto in v mešanem slogu. Malo manj pa sta mi pri srcu delfin in hrbtni slog, čeprav
ju moram pri mešanem slogu tudi odplavati.
V kateri kategoriji tekmuješ?
Lansko leto sem bila še v kategoriji deklic, letos pa sem že v
kategoriji kadetinj. Kategorije pa se določajo na osnovi starosti.
Kako dolga je tvoja plavalna pot?
S plavanjem sem začela pri šestih letih, letos pa bom dopolnila trinajst let.
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Glede na to, da imaš zelo natrpane dneve s šolskimi obveznostmi in treningi, me zanima, če si kdaj hotela prenehati s plavanjem?
Kljub velikim naporom me to zelo veseli in nikoli nisem pomislila, da bi s tem prenehala.
Kaj si še želiš doseči v plavalnem športu?
Rada bi dosegla še boljše rezultate v disciplinah, kjer sem
trenutno malo šibkejša.
Te mika še kakšen drug šport?
Vmes sem poskusila tudi s plesom, vendar sem ugotovila,
da ni zame.
Si v zadnji triadi osnovne šole. Si že razmišljala, na kateri
srednji šoli boš nadaljevala šolanje?

Veseli me kemija, tako da si želim na Šolski center Celje, na
Srednjo kemijsko šolo.
S kakšno mislijo želiš, da zaključiva današnji pogovor?
Zelo sem hvaležna staršem, starim staršem in vsem, ki me na
moji športni poti podpirajo moralno in finančno ter mi omogočajo izvedbo vseh treningov in tekmovanj.
Taya, osebno in tudi vsi bralci našega časopisa ti želimo
predvsem zdravja in dobre športne kondicije, da boš lahko
še naprej krmarila med šolskimi in športnimi obveznostmi, na
prihajajočih tekmah pa veliko startnih pozicij z bloka številka
štiri. Ta je namenjen najboljšim!
Dušan Volavšek
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Ulice v Štorah: Cesta na
Pečovje in Cesta na Svetino
Ulici Cesta na Pečovje in Cesta na Svetino sta dobili ime po smeri ceste, kamor pelje posamezna ulica. Cesta na
Pečovje je dobila ime po kraju Pečovje,
ki je deloma gručasto deloma razloženo naselje v vzhodnem delu Posavskega hribovja v podaljšku Laške vasi, od
katerega se čez potok Bojanski graben
nadaljuje na razgibano sleme nad gozdom, ki ga loči od nižje ležeče Lipe.
Zaselek Zgornje Pečovje se zaključi
pod Jelovškim hribom. Pod gozdnatim
Srebotnikom (700 metrov) je zaselek
Zapečje. Nekoč je v kraju deloval rudnik
premoga. Kraj je dobil ime po pečinah,
precej skalnatem površju z rudnimi nahajališči, podobno kot Pečovnik.

Pogled na začetek današnje ulice Cesta na Pečovje z znamenito gostilno Franzl v
Štorah v času pred 1. svetovno vojno (Zgodovinski arhiv Celje).

Oznaka ulice Cesta na Pečovje
Ulica Cesta na Pečovje ima v letu 2022
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 10 hišnih številk.
V Sloveniji obstajata dve ulici z imenom
Cesta na Svetino, ena je še v Laškem.
Ulica v Štorah ima 7 hišnih številk v letu
2022 po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije. Ulica se je razvila
ob nekdanji tovarni šamotne opeke in
se konča pri mostu čez potok Toplica
proti Laški vasi. Ulica je dobila ime po
znani hribovski, romarski in pohodniški
vasici Svetina z osrednjima cerkvama
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Pogled na današnjo ulico Cesta na Svetino v Štorah v 50. letih 20. stoletja
(Zgodovinski arhiv Celje).
Marije Snežne in Sv. Križa z nadmorsko
višino okrog 700 metrov. Ime kraja Svetina se prvič omenja leta 1403.
Matej Ocvirk

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995,
str. 281.
Statistični urad Republike Slovenije (SURS):
seznam krajevnih imen in ulic https://www.stat.si/
krajevnaimena/Settlements/Search?s=cesta%20
na%20svetino&streets=1
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Rdeči kotiček
Idejo za zanimivo zgodbo o „Rdečem kotičku“ mi je pred časom dala Verica Štante, ki zelo dobro pozna svoj rojstni kraj
v spodnjih Štorah. Prav je, da se nekaj spominov na naše
otroštvo in obdobje po drugi svetovni vojni ohrani tudi na takšen način.

Na veselicah so pili v glavnem jabolčnik, ki so ga kupovali in
vozili iz Savinjske doline. To vem iz pripovedovanja mojega
pokojnega očeta, ki je bil nekaj časa upravnik te delavske
menze v lasti štorske železarne. Menza se je uradno imenovala „Jedilnica delavsko uslužbenske restavracije Železarne
Štore“. Ob koncih tedna je bila ponavadi veselica. Tako so
namreč v tistih časih imenovali današnja druženja. Če me
spomin ne vara, se je ansambel na fotografiji imenoval Eros.
V Štorah je bilo vedno prijetno in lepo živeti. Glede na to, da
sem rojen po vojni, se še zelo dobro spominjam praktično
vsega, kar se je tukaj dogajalo in gradilo. Ogromno je bilo
udarniškega dela. Na fotografijah, ki jih imam resnično zelo
veliko, se vidi velikanski napredek železarskih Štor.

Rdeči kotiček se je reklo takratni menzi, v kateri je danes
avtomatsko strelišče za zračno puško. Na žalost nimam natančnega podatka, kdaj so te hiše za potrebe delavske menze zgradili. Domnevam, da takoj po drugi svetovni vojni, saj
jih na starih fotografijah izpred vojne še ni bilo videti. A to v
tem trenutku niti ni toliko pomembno. Pomembnejše je bilo
družabno življenje v teh prostorih. Takrat še ni bilo Kulturnega
doma v Štorah in ljudje so bili željni sprostitve in druženja. V
tem prostoru, v kateri je bila delavska menza, pa je bil idealen
kotiček za razne veselice, ki jih v tistih časih ni bilo malo. Ljudje so kljub težkim časom po vojni in skromnosti bili veseli in
optimistično razpoloženi, ker so verjeli v boljši jutri in vsesplošen napredek ter v razvoj nove porušene domovine.

Leta 1963 so menzo zaprli in prostor preuredili v avtomatsko
strelišče za zračno puško. Uradno so ga odprli 26. novembra
istega leta v čast takratnemu velikemu prazniku, dnevu republike, ki smo ga proslavljali 29. novembra v skupni domovini
Jugoslaviji. To je bil takrat velik in izjemno pomemben praznik.
V bistvu eden največjih.
Že večkrat sem napisal, da sem vesel in ponosen, da živim
v tem času in na tem prostoru. Štore mi resnično in iskreno
veliko pomenijo. Ponosen sem na svoj rojstni kraj in veselim
se vsakega uspeha, ki ga doživim v svojem kraju.

Srečko Križanec
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Šestdeseta obletnica
telovadnice v Štorah
V teh dneh mineva natanko šestdeset let, ko so svojemu namenu predali takrat lepo, novo zgrajeno telovadnico na Lipi.
Tudi jaz sem na otvoritvi sodeloval kot desetletni deček skupaj z drugimi vrstniki in kot član telovadnega društva. V društvo „PARTIZAN“ Kovinar Štore, društvo za telesno vzgojo,
sem se včlanil 14. februarja 1961. Tako mi namreč piše v
moji članski izkaznici, ki jo še po tolikih letih vedno ponosno
in skrbno hranim.
Uradna otvoritev telovadnice je bila 19. septembra 1962.
Pred tem smo telovadbo izvajali v telovadnici v spodnjih Štorah. Telovadbo nas je učil legendarni Tine Veber. Upam, da
nisem pretiraval v „legendarnosti“ Tineta Vebra, saj je bil resnično dolga leta gonilna sila rekreacije v kraju in Železarni.
Telovadci smo se pred otvoritvijo najprej zbrali v garderobi,
potem pa nas je Tine Veber napotil v telovadnico in program
se je začel. Seveda moram iskreno priznati, da se po vsem
tem času vseh podrobnosti programa in vseh nastopajočih
resnično ne spominjam več.
Dvakrat tedensko smo imeli po dve uri telovadbe. Učila sta
nas Vili Žohar in pokojni Milan Turnšek. Poleg telovadbe sta
nas naučila še reda in discipline. Bila sta stroga, zelo zahtevna in izjemno sposobna učitelja. Seveda se je v telovadnici v
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vsem tem obdobju odvijalo veliko dogodkov. Spominjam se
nastopov znanih telovadcev bratov Šrot in drugih. Osnovnošolci smo imeli v njej redno šolsko telovadbo, bile so razne
skupine rekreativcev in še bi lahko našteval. Resnično je bila
telovadnica središče športnega in družabnega življenja na
Lipi oziroma v Štorah. Tudi na pustne karnevale ne smem
pozabiti. V spominu mi bo tudi za vedno ostala valeta ob
koncu mojega zaključnega razreda, ko smo leta 1967 zaključili osnovno šolo. Profesor Franjo Forstner nas je takrat tudi
veliko fotografiral. Kaj bi danes dal, da bi iz te valete dobil
kakšno fotografijo.
Moja pokojna draga teta Frančiška Metličar je bila več let v
telovadnici čistilka. Še dobro se spominjam, da sem jo včasih namenoma obiskal kar v telovadnici na delovnem mestu,
da sem izkoristil trenutke metanja žoge na koš. Mene na
to telovadnico vežejo lepi in predvsem nepozabni spomini.
Kakšna usoda jo čaka, v tem trenutku ne vem. Vsekakor je
svoje poslanstvo in obstoj opravila v najlepši in najboljši možni
luči. Če se izrazim nekoliko po šolsko: opravila jo je z odliko.
Brez šale in brez hinavske lažne sentimentalnosti, ohranili jo
bomo v lepem in nepozabnem spominu.
Srečko Križanec
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Poskrbite za svoje zdravje in
se nam ponovno pridružite v
Centru za krepitev zdravja
Za nami je težko obdobje. Pandemija koronavirusne bolezni je močno vplivala na
vse nas, na kakovost našega življenja,
tudi na naš življenjski slog. Zadnji dve leti
so bili mnogi med nami manj aktivni, prav
tako opažamo, da smo se manj družili in
slabše skrbeli za svoje zdravje. Posledično so se lahko poslabšale kronične bolezni, ki nas pestijo, ali pa smo celo zboleli za
katero od njih.
Med kronične bolezni spadajo bolezni
srca in ožilja, rak, povišane maščobe v
krvi, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen
tipa 2, kronične dihalne bolezni (astma,
bronhitis, kronična obstruktivna pljučna
bolezen), mišično skeletne bolezni in nekatere duševne motnje. Kronična bolezen
se počasi razvija in navadno jo odkrijemo
naključno pri preventivnih pregledih, ki
omogočajo predčasno odkrivanje tveganja za nastanek kronične bolezni ali pa
tako bolezen odkrijejo.

Priporočamo preventivne
preglede
Preventivni pregledi so namenjeni vsem
odraslim, starejšim od 30 let, in se izvajajo
v okviru ambulante družinske medicine
pri izbranem osebnem zdravniku oziroma

za to usposobljeni diplomirani medicinski
sestri. V Zdravstveni postaji Štore delujeta
dve diplomirani medicinski sestri:
- Špela Fraitag Zorko, dipl. m. s. (03
780 23 40; spela.fraitag@zd-celje.si) izvaja preventivne preglede v ambulanti 1 Sanje Bulatović, dr. med., spec. družinske
medicine, in ambulanti 2 Gregorja Moleha, dr. med..
- Sanja Špile, dipl. m. s. (03 780 23 29;
sanja.spile@zd-celje.si) izvaja preventivne
preglede v ambulanti 3 Ane Planinc, dr.
med., in ambulanti 4 Andreje Zupančič,
dr. med., spec. družinske medicine.
Po opravljenem preventivnem pregledu
se boste lahko glede na skladnost z vašim rezultatom o prisotnosti nezdravih življenjskih navad ali glede na novo odkrito
kronično bolezen udeležili različnih skupinskih delavnic ali individualnih svetovanj
v okviru programa za krepitev zdravja.

Pridružite se v program za
krepitev zdravja
V Center za krepitev zdravja (CKZ) ste vabljeni vsi starejši od 19 let. Za vključitev
v nekatere delavnice in individualna srečanja je potrebno prej opraviti preventivni
pregled in postaviti diagnozo, pri drugih

Delavnice in individualna svetovanja v centru za krepitev zdravja
PROGRAM ZA KREPITEV
ZDRAVJA

Poglobljene delavnice

Temeljne delavnice

Večkratna srečanja

Obsegajo eno skupinsko
srečanje

(predhodno potreben
preventivni pregled)

(ni potreben prevetivni
pregled)

Zdravo živim,
Zvišan krvni
tlak,
Zvišane
maščobe v krvi,
Zvišan krvni
sladkor,
Sladkorna
bolezen tipa 2

Test telesne
pripravljenosti
za odrasle/
starejše
Ali em fit?

Tehnike
sproščanja

Delavnice za
zdrav življenjski
slog

Zdravo hujšanje
Zdravo jem
Gibam se
S sladkorno bolezen
skozi življenje

Svetovalniica za
duševno zdravje

Podpora pri
spoprijemanju s
tesnobo
Podpora pri
spoprijemanj z

depresijo

Podpora pri
spoprijemanju s
stresom

Svetovalnice za
tvegana
vedenja

Individualno ali skupinsko
svetovanje za opuščanje
kajenja
individualno svetovanje
za opuščanje tveganega in
škodljiveg pitja alkohola

pa to ni potrebno. Koristna informacija za
vse je, da se vse aktivnosti CKZ izvajajo
v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
Vse programe izvaja interdisciplinarni tim
strokovnjakov: usposobljene diplomirane
medicinske sestre, fizioterapevta in psihologa. CKZ je prav tako vpet v lokalno
skupnost, v različna društva, delovne
organizacije in mestne četrti ter krajevne
skupnosti.

Preventiva je ključnega
pomena za preprečevanje
nastanka težav, povezanih z
zdravjem
Osnovni namen Centra za krepitev zdravja je ozaveščati ljudi o zdravem načinu
življenja, ki pripomore h krepitvi, ohranjanju in izboljšanju zdravja ter obvladovanju,
odložitvi ali zmanjšanju tveganja za nastanek kronične bolezni. Vzpostavljeni so trije
Centri za krepitev zdravja ZD Celje:
- v Zdravstveni postaji Štore
kontakt: 03 7802 328;
natasa.kolar@zd-celje.si)
- v Zdravstveni postaji Vojnik in Dobrna
kontakt: 03 7800 505;
janja.zabukovsek@zd-celje.si
- v Zdravstvenem domu Celje (na
novi lokaciji v Gregorčičevi 6)
kontakt: 03 5434 702;
mateja.rozman@zd-celje.si
V vsaki enoti Centra za krepitev zdravja pa
so tudi vzpostavljene Svitove kontaktne
točke, na katerih dobite vse potrebne informacije o Presejalnem testu za zgodnje
odkrivanje raka na debelem črevesju.
Vse delavnice Centra za krepitev zdravja
so objavljene na spletni strani
www.zd-celje.si
Dobrodošli ponovno v Centru za krepitev
zdravja – pridružite se aktivnim ter uživajte
v zdravju.
Nataša Kolar
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Likovna kolonija v
Domu Lipa
V četrtek, 8. septembra 2022, smo
imeli v Domu Lipa Štore likovno kolonijo. Obiskalo nas je devet članov
Društva likovnikov Ljubljana, ki so ta
dan v Domu slikali na platno.
Likovniki so se zjutraj najprej okrepčali in popili jutranjo kavo, nato pa odšli
veselo na delo. Na domskem vrtu so
si poiskali ustrezen kotiček in začeli z
ustvarjanjem. Pri ustvarjanju so jih obiskovali stanovalci doma ter opazovali,
kako nastaja umetnost. Ga. Majda in
ga. Magdalena, stanovalki Doma, sta
se likovnikom pridružili ter tudi sami
slikali s čopičem na platno. Tudi ostali
stanovalci so jih z velikim zanimanjem in
navdušenjem opazovali pri delu. Pravijo, da je bilo lepo.
Udeleženci likovne kolonije so nastala
dela pustili v Domu z željo, da popestrijo
hodnike našega Doma in pustijo pečat,
ki bo spominjal na naše skupno druže-

44

nje. Njihova dela so razstavljena v naših
skupnih prostorih in notranjih hodnikih

ter vas vabijo, da si jih ogledate.
Snežana Kuraj

DUHO VN E S T R AN I
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Lovrenška nedelja znova
zbližala in razvedrila
Dan pred Marijinim vnebovzetjem 2022,
praznikom naše Cerkvene Matere, je
bilo še posebej slovesno v župniji svetega Lovrenca.
Na ta dan praviloma kraj Kompole posebej zaživi in zažari. Kdor vstaja bolj
zgodaj, lahko že pred sončnim vzhodom prepozna, da ptički na ta dan,
navkljub sušnemu obdobju, bolj glasno
prepevajo, pa tudi rožice, ki jih pridne
gospodinje kraja zavzeto negujejo in
na praznični dan izpostavijo, na nedeljo farnega zavetnika svetega Lovrenca
razprejo svoje liste na široko – kolikor je
mogoče – in navidezno prepevajo nežne melodije, s čimer vabijo k osrednjemu dogodku, ki se je tokrat pričel ob
10.uri.
Slovesno bogoslužje se je začelo s procesijo, v kateri je Najsvetejše izpostavil
naš rojak, dr. Miran Sajovic, ki je evharistijo sproščeno, a suvereno vodil, v njej
pa sta prisostvovala še domača župnika, Miha Herman in Stanko Gajšek.

Veselje, ker smo lahko v živo spet
pospremili drug drugega k novemu
koraku. Ker vsakršno sodelovanje pri
sveti maši prebuja v nas vedno novega
Človeka. Takega, ki ne ostaja v senci,
pač pa na ves glas prepeva. Hvaležnost je bilo zlahka razpoznati po mimiki na obrazu ali kar v izgovorjenem,
ko si se obrnil h komurkoli, s katerim si
utegnil izmenjati nekaj besed. Hvaležni
smo lahko, da še imamo ob sebi ljudi,
ki so pripravljeni: poslušati in povedati,
kar iskreno in dobro mislijo. Kar pa je
najlepše: (n)jim sploh ni težko podarjati
dobrote, ki smo jih v obliki agapeja ob
sklepu okusili mnogi.
Čeprav slednji zaradi resnične dobrote
želijo ostati anonimni, pa njihova lepota
kriči. Bolj kot glamur mnogoterih vrst, ki
se ga dandanašnji čisla kot čisto zlato.
Od tovrstno -Lepega- se nekoliko pomudimo še pri upanju.
V upanje odeta misel, v katero nas je v
svojem osrednjem nagovoru spodbudil
dr. Miran Sajovic, češ "naj bo nedeljski

obisk našega Božjega hrama v Kompolah stičišče, kjer odložimo vso breme
minulega in smo docela dovzetni za
dobro sedanjega in prihodnjega, naj bo
spodbuda vsem vam, da obiščete kraj,
kjer ob tabernaklju z Najsvetejšim domuje sveti Lovrenc" (kip tega svetnika in
mučenca je od daleč – z ladje, ko vstopite v cerkev -zlahka razpoznati, op.p.) .
Njegov duh še vedno zmore zlomiti mnoge tegobe sedanjega časa, tudi
ognjene zublje in kugo, hkrati pa izpostavlja pomembnost gasilcev, kuharjev, slaščičarjev, učencev in študentov,
vinogradnikov, ter steklarjev idr. Da bo
ta Duh v resnici zaživel, pa moramo (p)
oživiti svojo vero. Vsak dan. Vsaj s kratko molitvijo. In tudi s priprošnjo k svetemu Lovrencu.
Kako živi smo bili ob letu osorej pa, ko
bo sveti Lovrenc znova najprej z zgovornim zvonjenjem naznanil, da je ob
nas. In, kar je še pomembneje, v vsakem izmed nas.
Mateja Zakelšek

Blagodejno za naše notranje občutke,
ki nas ob takšnih slovesnostih prevzamejo, je bilo spoznanje, da mladih ministrantskih drž hitenje časa ni odvrnilo od
sodelovanja, saj je bilo le-teh ob zgoraj
imenovanih vsaj za mladinski oktet.
Posebej hvaležni pa smo bili prisotni nad govorico glasbe, ki je prihajala
iz grl in ust - tako Godbe na pihala iz
Svetine kot Mešanega pevskega zbora
iz sosednje župnije svetega Martina na
Teharjah.
Glasba je navsezadnje tista, ki je najbolj
zgovorna, ker smiselno ovrednoti dogodek.
Kot tiha opazovalka vsega naštetega
smem preprosto pripomniti, da je v tej
nedelji na plano, v naša ušesa in srca,
prihajala take vrste spevna melodija, ki
je prebujala: veselje, hvaležnost in upanje.
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Veseli dan – župnijski dan
na Teharjah
Deževni vikend se je sklenil s sončno
nedeljo 18. septembra 2022 in prav
to je napovedovalo tudi razpoloženjski
standard vseh, ki smo se odločili ta dan
posvetiti ne samo obisku svete maše,
ki je bila to pot še posebej posvečena
vsem šoloobveznim mladim, ampak
smo nemara še bolj težko dočakali pestro dogajanje po le-tej.
Pri slovesni sveti maši, ki se je pričela ob
10.00, je sodelovalo veliko mladih src v
belih haljah, ki so v vsej svoji suvereni
ministrantski drži, kolikor jo premorejo,
dogodku dali pridih svetega. Svečanost
pa je bila izražena tudi v duhovniškem
tandemu Mihe Hermana in Stanka Gajška kot vseh sodelujočih v evharistiji,
pri čemer je še posebej izstopal Mešani
cerkveni pevski zbor, ki deluje pod mentorstvom Manice Godec in otroške prispodobe, ki so v prošnjah ali zahvalah izražale uvid trenutnega in tistega, kar se
nam še obeta. Posebej obetavno je bilo
veličastno igranje študentke glasbe Robin Vodeb ob sklepu svete maše in ob
slišanem sem si zaželela, da je bila to
tiha napoved temu, kar je pod šotorom
za cerkvijo sledilo po blagoslovu.

Ni nas bilo malo, ki smo se razposajeno posedli ob omizjih na lesene klopce
v šotoru ter radovedno pričak(ov)ali, da
mladi (tudi ti, ki ostajajo ta del starostne populacije zgolj po srcu) prikažejo
še več glasbenih oziroma pevskih talentov.

Za vse čakajoče je zelo kmalu nastopil
prvi val navdušenja zlasti, ko so pred
nas stopili Jan Horvat, Erik Kroflič, Lili
Štimulak, Maks Zimšek, Lovro Godec,
Ajda, Neža in Zarja Vouk, Žiga Volavšek
in Marko Žagar. Takrat se nam je nasmeh razlezel v maksimalno širokega,
kajti njihovi: harmonika, trobenta, klavir,
(harmonika), flavta, klarinet in ksilofon
so nam predstavili vsak svojo zgodbo,
ki je imela zasnovo pri velikem talentu. V
tem pa nič manj ne zaostajajo že nekoliko odrasle glave, ki so tokratno pevsko
strast unovčile pod imenom Mladinskega pevskega zbora in dela ženskega
pevskega sestava Rož'c, svojo neizbežno pripadnost duhovnemu pa so
pod šotorom znova potrdili pevci in
pevke Mešanega pevskega zbora svetega Martina. Svojstveno obogateni pa
smo bili, ko so Rezarjevi otroci (Janko,
Cvetka, Roman, Tomaž, Martina in Joži
Rezar) kot ansambel dokazali, kako
močno zadoni slovensko in dobro, če
zapojo in zaigrajo prav slednji.
A valovom navdušenja ni bilo videti konca. Tako je drugi nastopil že preden smo
ob 13.00 skupaj obedovali, saj so mladi
dobitke bogatega srečelova med obisko-
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valce razdelili v dobre pol ure, kar pomeni,
da bosta tako župnija svetega Martina na
Teharjah kot svetega Lovrenca v Kompolah del tega že lahko namenili nameravani
obnovi v župnijskih prostorih.
Pa se potopimo še v besedni val. Tistega, ki sta nam ga prikazala Cvetka Rezar s sestro Anjo; obe sta bili prepričljivi
v preprostosti ter modrosti. Tako besed,
skozi katero je Življenje sestro Anjo s
Poljske pripeljalo v Slovenijo, kot modrih
naukov, del katerih je slednja med pogovorom z veseljem delila z nami. Nič

manj tovrstnega ni bilo občutiti niti, ko je
Dušan Volavšek pred mikrofon povabil
mašnika jubilanta (letos je dopolnil častitljivih 80 let!) Stanka Gajška oziroma
ko je Janko Rezar, ki je pred petnajstimi
leti prvikrat vodil sveto evharistijo pri našem svetem Martinu, (zdaj pa ima pod
okriljem kar šest župnij v Šaleški dolini,
začenši z župnijo svetega Martina v Velenju), povedal, kako se počuti doma,
kjer je prvikrat zaplul v mašniške vode.
Bodisi s pogovori ali pač s predhodno
omenjeno glasbo in vsem, čemur smo

bili priča na predzadnjo nedeljo v septembru v in za cerkvijo svetega Martina na Teharjah, dokazujemo veliko več.
Tako namreč kažemo na osnovno vodilo dobrih medčloveških odnosov, ki so:
iskrena pohvala, skromna zahvala, golo
navdušenje, pristen objem ali spoštljiv
poklon ob pogledu.
Naj nosimo vse to s sabo skozi vso
šolsko in veroučno leto. Tako naslednji
župnijski dan ne bo vprašljiv, pač pa še
bolj bogat in težko pričakovan.
Mateja Zakelšek

Novo sejanje
Komaj smo najbolj poželi žito in ga
spravili v žitnice, je že zopet treba sejati. Le malo oddiha je bilo vmes, tudi za
kmete in poljedelske ustanove. Zadaj je
spet jesen. »To pa rečem: kdor varčno
seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obilno
seje, bo tudi obilno žel.« (2 Kor 9,6)
Kar velja za žito in druge pridelke, velja
tudi za sejanje v dušo, velja za vzgojo in
znanje. Počitnice so hitro minile in v župniji smo že začeli sejati: božjo besedo
in življenjsko modrost, pravo spoznanje in kreposti. V drugi polovici avgusta
smo pripravili tridnevni oratorij. Ta nas
je navduševal ob življenjskem zgledu
enega največjih svetnikov, sv. Ignacija
Lojolskega, ki je bil plemič in sprva vojak, a je doživel neuspeh, bil ranjen in
je moral opustiti svoje visokoleteče želje
po viteštvu. Vendar mu je telesna invalidnost dala veliko priložnost, da je odprl
misli in srce na drugem področju. Začel
je spoznavati Kristusa, oznanjal ga je v
svoji okolici, postal duhovnik, ustanovil misijonsko Družbo Jezusovo in z njo
veliko pripomogel k rasti šolstva (tudi v
naših krajih) ter vzbujal nove pozornosti
za duhovne danosti. Ignacij je eden najbolj poznanih svetnikov in njegov vpliv je
moč čutiti skozi vsa stoletja od njegove
smrti 1556 do danes.
Tudi letošnji oratorij je bil za 25 otrok in
8 animatorjev bogato dogajanje, poglobitev vere, povezanost mladih in poln
novih spoznanj, ki bogatijo sedanjost in

odpirajo prihodnost.
In že smo stopili v novo šolsko leto. Tudi
z veroukom smo začeli takoj: že prvi teden smo vpisovali vse veroučence, jih
oskrbeli z učbeniki, pripravili prostore in
katehete. Otroci so vredni naše velike
ljubezni in zavzetosti, da jim odkrivamo
pomembne dobrine in vrednote življenja. Med njih zagotovo spada krščanska vera. To odkrivamo v bogoslužju,
v naših odnosih in globljem doživljanju
skrivnosti sveta in Boga.
Že osmo leto se trudimo povezati ver-

nike tudi v obliki skupnega praznovanja
tako v bogoslužju kot tudi v bratski mizi,
v pesmi in besedi, v veseli družabnosti
in solidarnosti. V času korone smo pogrešali tako druženje, zato smo veseli,
da nam je letos uspelo zopet pripraviti
župnijsko slavje za obe župniji: Teharje
in Sv. Lovrenc. Tako smo v nedeljo, 18.
9., spet priredili župnijski dan. Bilo je res
lepo in smo vsi čutili, da je lepo biti kristjan, da je dobro pripadati župniji in povezovati vero z vsakdanjim življenjem.
Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali,
da smo preko lepega sodelovanja to
lahko doživljali.
Miha Herman, župnik
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Župan na obisku pri jubilantih
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Cvetka Žnidar, 80 let

Leopold Jurkošek, 80 let

Valter Voga, 80 let

Angela Resnik, 90 let

Martina Kresnik, 80 let
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Izlet Društva upokojencev
v Ljubljano

Takole luštno je bilo 20. 6.
2022 na plovbi po Ljubljanici
in ogledu ljubljanskega gradu, kamor smo se povzpeli z
gondolo. Prekrasna panorama mesta Ljubljane se nam
je ponudila na ogled. Zahvaljujemo se ge. Marici Lamut in
sodelavkam za organizacijo in
vodenje. Komaj čakamo na
naslednje tako prijetno druženje.
Jožica Zapušek

Razstava ročnih del v
Kulturnem domu Štore
Nadarjene roke upokojencev so ponovno dale na ogled
svoje umetnine. Tokrat je Društvo upokojencev Štore
pripravilo razstavo skupaj z društvi iz Šentjurja, Mozirja,
Podčetrtka, Gorice pri Slivnici in Škofje vasi. Pridružila
sta se tudi Lončarstvo Buser in Vinogradniško društvo
Polič.
Razstava je bila na ogled v Kulturnem domu v Štorah 10. in
11. septembra. Med obiskovalci, ki jih ni bilo malo, sta bili
tudi podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije,
ga. Vera Pečnik, in predsednica Pokrajinske zveze društev
upokojencev, ga. Zdenka Jan.

Ko nam je v zibel položena nadarjenost, pridnost, spretnost
in ko nam v rani mladosti pride nasproti vzornik, nastane to,
kar smo si na razstavi lahko ogledali.
Kdo bi lahko preštel vse ure potrpežljivega dela, ki so bile
zbrane v dvorani kulturnega doma. Lahko smo ponosni, da
imamo v naši sredini ljudi, ki nosijo v sebi te posebne darove
in so jih pripravljeni deliti z drugimi. Kako velika škoda bi bila,
da bi vsi ti biseri ostali skriti za zidovi njihovih domov. Potrebno pa je najti način, kako bi se te vrednote še naprej prenašale iz roda v rod. To naj bi bila v naših zrelih letih ena izmed
najpomembnejših nalog.
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V našem društvu se trudimo, da bi lahko vsaj nekaj, kar smo
v svojih letih dobrega pridobili, prenesli na mlajše generacije.
In ena od oblik tega predajanja je društveni projekt programa
Starejši za starejše, Štore - sočuten kraj. S tem projektom bi
naj povezali vse generacije. Predstavniki šole, društev, zdravstva, občine in vsi ostali, za katere bi bila naša srečanja
zanimiva, bi se naj srečevali v kotičku sožitja, ki ga občina
pripravlja nad našimi prostori na Lipi.
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stopnosti do kulturnih vsebin želimo prispevati k odprti družbi
sožitja.
Ljubiteljska kultura je povezovalni akter, kjer medgeneracijsko
sodelovanje najbolj zasije v polni luči. Z zavzemanjem za vidnejšo kulturno vključevanje, s spodbujanjem medsebojnega
sodelovanja pri nastajanju kulturnih dobrin in z večanjem do-

Srčno si želimo, da bi nam to uspelo in da se naslednjič zopet
srečamo in uživamo v ustvarjalnosti razstavljalcev. V imenu
društva se zahvaljujem vsem, posebno še društvom, ki so se
nam pridružila na naši razstavi. Naj bo tudi v bodoče tako.
Ivanka Tofant

Prostovoljci na pikniku
Spet je leto naokoli in z njim naš piknik
prostovoljcev iz programa Starejši za
starejše.
Za nami je bilo dejavno leto, polno novih izkušenj, spletanja prijetnih odnosov,
veselja, zadovoljstva in tudi nekaj žalosti. To in še več prinese prostovoljska
pomoč sočloveku.

Druženje prostovoljcev je vedno imenitno. Pečenje z žara in glasba pripomoreta k sproščenosti in brezskrbnemu uživanju v prelepi naravi pri
konjenikih. Tokrat sta nas zabavala
Marija in Jože, ki kljub letom spretno
izvabljata glasbo iz svojih instrumentov.

Dobra volja in pozitivna energija nam
dajeta moč, da še naprej opravljamo
poslanstvo prostovoljstva za ljudi, ki so
pomoči potrebni.

Cvetka Šuster
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Knjižnica Štore
V krajevnih knjižnicah že dobri dve desetletji uspešno izvajamo predšolsko bralno značko Malček Bralček za otroke od
3. do 6. leta starosti. V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da pripravimo tudi knjige in kartonke, primerne za otroke
do 3. leta starosti. K sodelovanju vabimo starše, saj želimo s
tem poudariti pomembnost branja otrokom že rojstva dalje.
V bralno značko Malček Bralček se lahko vključite v vašem
vrtcu.
Knjige si lahko izposodite v knjižnici, za otroka je vpis brezplačen. Če pri izbiri primernih knjig za vašega otroka potrebujete
nasvet, vam bodo v knjižnici z veseljem svetovali.
Vabljeni na pravljično ustvarjalne urice, ki se bodo v Knjižnici
Štore pričele 20. oktobra 2022 ob 17. uri in bodo potekale
vsak tretji četrtek v mesecu od oktobra do maja.
V četrtek, 24. novembra 2022, ob 17. uri vabljeni v knjižnico
Štore na ogled gledališke predstave za otroke v izvedbi Gledališča Pravljičarna. Ogled predstave je brezplačen!
Betka Hutinski

Učilna zidana in Mavrični palčki
»UČILNA ZIDANA«, podružnična šola Kompole, daje pečat
mnogim generacijam. Duh mladosti in igrivosti dodajo malčki, ki se ji vsako leto znova pridružijo v prostorih vrtca.

Skupina Mavrični palčki je letos skupaj z vzgojiteljicama Danijelo Bertoncelj in Ano Kupec dokazala, kaj vse je mogoče, če
je le volja in dovolj energije.
Dogajanje in delo v skupini so strnili v knjigo z naslovom Sofija
v vrtcu ter tako na kratko povzeli, kaj vse je skupina doživela
v šolskem letu 2021/22.
Ideje so črpali iz domačega okolja in doživeli so res veliko.
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Vsak dan je bil pustolovščina. Pri projektu je sodelovala celotna skupina s svojimi pripovedovanji, slikami, idejami.
Spoznali so vsak kotiček Kompol z okolico, se seznanili z različnimi opravili življenja na podeželju, obiskali kmetijo, mlin,
priredili noč, polno razburljivosti, brali, smučali, risali, sodelo-

oktober 2022

vali na natečajih, igrali vloge.
Vzgojiteljici sta poskrbeli, da so otroci prihajali v vrtec z iskricami v očeh in se vsak dan vračali domov polni novih spoznanj in doživetij. Popolnoma predani otrokom sta poskrbeli,
da so se med njimi spletle trajne vezi. Otroci so med sabo
povezani, prijatelji v pravem pomenu besede.
Starši smo aktivno sodelovali in spoznali, da je suhoparnost
roditeljskih sestankov le še preteklost. Morda na videz le mal-

ce drugače, vendar lahko naredimo veliko spremembo in rezultat je precej boljši.
Mavrični palčki so postali vezni člen. Vrtec se je približal staršem in starši vrtcu.
Starši smo izredno ponosni, da so bili naši otroci del Mavrične
zgodbe vzgojiteljic Danijele Bertoncelj in Ane Kupec.
Velik hvala v imenu vseh staršev.
Karmen Kroflič, v imenu staršev Mavričnih palčkov

V skupini Mavrični palček
navijamo za naše športnike
Mesec september je v vrtcu uvajalni mesec, namenjen medsebojnemu spoznavanju otrok in vzgojiteljic. Letos pa je september nekaj posebnega, saj se v tem mesecu odvijata dve
zelo pomembni tekmovanji: svetovno prvenstvo v odbojki in
evropsko prvenstvo v košarki.
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Vsako leto se ob slovenskem kulturnem prazniku naučimo
slovensko himno, letos pa smo se jo naučili že takoj na začetku, ker smo spremljali tekme naših športnikov, navijali
zanje, se pogovarjali o prijateljstvu in pomoči. Tudi športniki
med sabo sodelujejo, si pomagajo, zato je bil to dober uvod

v nadaljnje razvijanje teme. Zoja, Matija in Gregor so sestavili
košarkarsko igrišče iz lego gradnikov in se ponosno postavili
k panoju v garderobi, kjer je kotiček naših športnikov.
Alenka Kožar in Karmen G. Žgank

Kaj ponuja Vrtec Lipa Štore
Vrtec Lipa Štore, ki se nahaja v neposredni bližini Osnovne šole Štore, ponuja otrokom, vključenim v kolektivno
varstvo, poleg kvalitetnega programa z
obogatitvenimi in nadstandardnimi dejavnostmi tudi veliko raznovrstnega didaktičnega materiala, prostornih svetlih
igralnic in veliko zunanjih bivalnih površin, ki otroku omogočajo pridobivanje
gibalnih spretnosti in spodobnosti.
Že sama lega vrtca za potrebe izvajanja kvalitetnega vzgojnega programa
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omogoča strokovnim delavcev in otrokom koriščenje gozdne površine, kjer
s pridom izvajamo elemente gozdne
pedagogike, in pa koriščenje novega
stadiona ob vrtcu ter tudi vseh obstoječih vrtčevskih igrišč s pestro izbiro igral. Strokovni delavki Lavra Prosenak in
Katja Krevh pa sva prostor za igro prepoznali tudi v potki, ki vodi okrog vrtca
do vseh treh vhodov, in se lotili ustvarjanja dodatnih gibalnih površin za otroke.
Nekaj talnih poslikav je izpod najinih rok

nastalo že v letih poprej, še pred začetkom novega šolskega leta pa sva jih dodali še nekaj!
Talne poslikave otroke pritegnejo, imajo vzgojno–učni moment, otroka postavljajo pred gibalni in tudi miselni izziv,
posledično pa talne poslikave tudi obogatijo zunanji izgled našega vrtca. Na
fotografijah preverite, ali so nad njimi
navdušeni tudi naši otroci.
Lavra Prosenak in Katja Krevh
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Prvi šolski dan

V četrtek, 1. septembra 2022, je šolski prag Osnovne šole
Štore prestopilo 39 prvošolcev. Zjutraj so se skupaj s 6 sošolci s Kompol zbrali pred šolo, kjer sta jih pozdravila gospa
ravnateljica in gospod župan. Za presenečenje je poskrbel
čarodej, ki je otroke dodobra nasmejal s svojimi triki. Po spro-

ščenem uvodu so otroci pozdravili svoje nove učiteljice ter se
odpravili v razred, kjer so se spoznali, posladkali in poklepetali s svojimi novimi sošolci ter učiteljicami. Dragi prvošolci,
želimo vam vse lepo na vaši novi poti.
Maja Plevnik
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Prvi šolski dan za prvošolčke
na Kompolah
Za naše prvošolčke je bil prvi
šolski dan prav poseben. V
matično šolo Štore so prišli
skupaj s starši, kjer sta jih
najprej pozdravila gospa
ravnateljica in gospod župan, nato pa so si ogledali
zanimiv nastop čarodeja.
Polni pričakovanja so se
nato s starši odpravili proti
podružnični šoli Kompole,
kjer so spoznali učiteljice, ki
jih bodo poučevale, si ogledali učilnice in prostore šole.
V učilnicah so se seznanili
z delom v prvem razredu in
malce poklepetali s sošolci. Domov so odšli skupaj s
starši, polni vtisov in mnenja,
da je v šoli prijetno.
Hana Klakočer

Novi in varni v prometu
Osnovna šola Štore, predvsem pa učenci vozači, so
z navdušenjem pozdravili novo pridobitev, to je nov
šolski kombi. Dosedanji, ki je z rednim vzdrževanjem
prevozil številne kilometre od šole do podružnice in
nazaj, prepeljal generacije otrok vozačev s Pečovja,
tudi Prožinske vasi in Straže, je svoje odvozil in odslužil. Stroški zadnjega popravila bi bili večji od vrednosti
vozila, zato je bilo potrebno poskrbeti za zamenjavo,
ker smo v prvi vrsti dolžni poskrbeti za varnost otrok
kot udeležencev v prometu. Zahvala gre Občini Štore
in županu, g. Miranu Jurkošku, da smo v trenutnih
razmerah uspeli izpeljati nakup. Verjamem, da bo vožnja odslej udobnejša in varnejša.
Mojca Rožman
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VPISUJE
TENIŠKI VRTEC TENIŠKO ŠOLO
otroke stare
otroke stare
od 4 do 6 let
od 7 do 10 let
1-2x tedensko 2-3x tedensko
REKREATIVNI PROGRAM
otroke od 10 let naprej

Treningi se bodo odvijali
preko celega leta.
V zimskem času v novi
ŠPORTNI DVORANI
ŠTORE.

Več informacij in prijave:
info@tenis-lokrovec.si ali 040/454-994
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Občina Štore, Društvo vinogradnikov in kletarjev Polič Štore,
ŠKD Rudar Pečovje in lokalne kmetije

VABIJO NA

Martinovanje,
ki bo v petek, 11. novembra 2022,
od 15. ure dalje

pred trgovskim centrom Mercator na Lipi,
kjer boste lahko degustirali mlado vino
in bili deležni pestre ponudbe
lokalnih kmetij.

VLJUDNO
VA B LJ E N I !
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K O L E D A R DO GODKO V
V O BČI NI ŠT OR E 20 2 2
ORGANIZATOR PRIREDITVE

DOGODEK

KDAJ
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KJE

KONTAKT

Dom na Svetini

Valter, 040 515 099

Pohod po poteh
občine Štore
Društveni prostori
Gajska hosta Kompole
Vinogradništvo Glavač
in Pokrajinski muzej
Celje

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276

turisti@vstorah.si
Emil, 070 899 152
Mojca, 051 605 414

OKTOBER
Planinsko društvo Železar Štore

Praznovanje društvenega
abrahama

Sobota,
1. 10. 2022

Konjeniško društvo Štore

Štorska konjenica

Nedelja,
2. 10. 2022

Konjeniško društvo Štore

Blagoslov konj

Nedelja,
2. 10. 2022

Turistično društvo Štore

Potopisna predavanja,
Voden ogled razstave

13. do 16. 10.
2022

Strelsko društvo Kovinar Štore

Regijsko strelsko tekmovanje

Sobota,
15. 10. 2022

Na strelišču

Vlado Bogdanović

Planinsko društvo Železar Štore

Železarski pohod

Sobota,
15. 10. 2022

Svetina - Laško

Stane, 031 765 342

Planinsko društvo Železar Štore

Kostanjev piknik

Sobota,
22. 10. 2022

Društveni prostori
na Lipi

Roman, 041 624 555

Petek,
28. 10. 2022

Kompole, Javornik,
Svetina

Srečko Križanec, 040 614 330

Zaključni kostanjev turnir v
tenisu

Oktober

Tenis igrišči Štore

Noč čarovnic

Ponedeljek,
31. 10. 2022

Parkirišče pred
društvom, Udarniška
ulica 10

Jure Franulič, 041 646 678,
Andrej Hrastnik, 031 392 844
turisti@vstorah.si
Emil, 070 899 152
Mojca, 051 605 414

November

Čemšeniška planina

Betka Jelen

Petek,
11. 11. 2022

Pred Mercator
centrom na Lipi

katarina.macek@store.si
03/780 38 43

ZB za vrednote NOB, veteranska Obisk grobov in spominskih
in častniška organizacija
obeležij
Tenis sekcija Kovinar
Turistično društvo Štore

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276

NOVEMBER
Planinsko društvo Železar Štore

Druženje

Društvo vinogradnikov in
kletarjev Polič Štore, ŠKD Rudar
Martinovanje
Pečovje, Kmetija Kroflič, Občina
Štore

DECEMBER
ŠKD Rudar Pečovje

Barbarin pohod

Sobota,
3. 12. 2022

Pečovje – Trobni Dol

Leonida Cmok Kačičnik,
041 353 404

Konjeniško društvo Štore

Miklavževanje

Torek,
6. 12. 2022

Po občini Štore

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276

Občina Štore, ŠKD Rudar
Pečovje, ŠD Kovinar Štore in
Turistično društvo Štore

Božičkovanje za otroke

December

Občina Štore (Kulturni katarina.macek@store.si,
dom oz. na prostem) 03/780 38 43

Konjeniško društvo Štore

Štefanovanje

Ponedeljek,
26. 12. 2022

Teharje

December

Laška vas »Pri Joku«

Turistično društvo Štore, Štorsko
pevsko društvo »Osti Jarej« in
Božični dogodek v Laški vasi
KUD folklorna skupina Kompole
Pihalni orkester štorskih
Tradicionalni božično-novoletni
železarjev Štore
koncert z gosti
Turistično društvo Štore

Silvestrski pohod na Srebotnik

Četrtek,
29. 12. 2022
Sobota,
31. 12. 2022
opoldan

Kulturni dom Štore
Zbor v prostorih TD,
Udarniška ulica 10

Organizator si pridržuje pravico do sprememb oz. odpovedi prireditve.

konjeniskodrustvostore@gmail.com
Leon Reberšak, 031 228 276
turisti@vstorah.si
Emil, 070 899 152
Mojca, 051 605 414
katarina.macek@store.si,
03/780 38 43
turisti@vstorah.si
Emil, 070 899 152
Mojca, 051 605 414
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Gasilsko vozilo, nova pridobitev PGD Štore.
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